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Nederlandse samenvatting

In het hedendaagse Nederland bieden allerhande individuen en instituten eigen 
vormen van sjamanistische kennis en praktijken aan. Hoewel ze hun praktijken 
als oeroud presenteren lijken die ver verwijderd van de sjamanistische praktijken 
waarover klassieke antropologen en godsdienstwetenschappers schreven. In dit 
onderzoek wordt het historische verband gelegd door de ontwikkeling te beschrij-
ven van het gebruik van de term ‘sjamanisme’. Het onderzoek draait dus om de 
verschillende manieren waarop mensen in de loop van de geschiedenis de term 
‘sjamanisme’ van betekenis voorzagen. 

In hoofdstuk één wordt de onderzoeksmethode uiteengezet. Bij de interpretatie 
van kennis over sjamanisme maak ik gebruik van de concepten van de Franse 
antropoloog en socioloog Pierre Bourdieu (1930-2002). Zijn ‘theory of practice’ 
draait om drie begrippen: veld, habitus en kapitaal. Ieder veld is een arena waarin 
mensen posities innemen ten opzichte van elkaar en waarin mensen wedijveren 
om die posities, om autoriteit en om alles wat van waarde wordt geacht in dat veld. 
De handelingen van participanten in een veld worden gereguleerd door specifieke 
disposities die het gedrag, denken en handelen van mensen in dat veld sturen. De 
term ‘habitus’ verwijst naar die disposities. Kennis over sjamanisme is in dit per-
spectief altijd het product van iemand die een positie in een veld inneemt en die 
gedreven wordt door specifieke disposities.

Ieder veld functioneert als een economie waarin vormen van kapitaal worden 
verzameld en uitgewisseld. Het gaat daarbij niet alleen om geld, maar ook om cul-
tureel kapitaal (kennis, vaardigheden en andere culturele verworvenheden), soci-
aal kapitaal (het netwerk van vrienden en kennissen) en symbolisch kapitaal (eer, 
prestige en distinctie). Een veld verandert voortdurend doordat mensen strate-
gisch handelen om doelen te bereiken, waarbij mensen ook worden gestuurd door 
hun habitus en niet alleen door doelbewuste, rationele overwegingen. Activiteiten 
in een veld worden niet bepaald door expliciete regels of wetten, maar er ligt wel 
een zekere logica aan de basis van het handelen, al is er ruimte voor improvisatie. 

In dit onderzoek is ook het sociaal-constructivistische perspectief van de Britse 
(godsdienst)socioloog James Beckford belangrijk. Hij benadrukt dat religie geen 
vaste, tijdloze eigenschappen bezit, en dat wat daaronder wordt verstaan het resul-
taat is van een strijd over de definitie van religie. Een centraal thema in Beckford’s 
werk is macht. Religie is zelf een bron van macht. Het kan ‘empowerment’ bieden, 
met name ook in hedendaagse religieuze bewegingen die zich richten op ‘healing’. 
De macht van een ‘healer’ is gebaseerd op de erkenning van die macht door de cli-
ent. Als een symbolische ‘healing’ als krachtig wordt ervaren, dan is dat een bron 
van macht voor de ‘healer’ en voor de cliënt. 
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Beckford wijst ook op de invloed van macro-sociologische processen op veran-
derende religieuze ideeën en praktijken. Ethiek en levenshouding in nieuwe religi-
euze bewegingen zijn bijvoorbeeld nauw verbonden met hedendaagse leefomstan-
digheden. Tegelijkertijd bieden nieuwe religieuze bewegingen een ‘vrije ruimte’ 
waarin mensen kunnen experimenteren met religieuze betekenissen. 

Met behulp van Bourdieu’s termen worden in dit onderzoek definities en inter-
pretaties van sjamanisme gerelateerd aan de sociale velden waarop ze geprodu-
ceerd zijn. Daarbij zijn de disposities van de hoofdpersonen en de logica van het 
veld waarin ze opereren van belang. De geschiedenis van de term ‘sjamanisme’ 
wordt aldus geïnterpreteerd als een verzameling en opeenvolging van strategische 
handelingen van wetenschappers, kunstenaars en anderen die de term gebruik-
ten. Aan de hand van Beckford’s sociologie wordt de geschiedenis van de term 
‘sjamanisme’ geïnterpreteerd als een voortdurende strijd over de definitie van sja-
manisme. Zijn idee van ‘empowerment’ is vooral van betekenis bij de interpretatie 
van hedendaags westers sjamanisme.

In hoofdstuk twee staan achttiende- en negentiende-eeuwse interpretaties van 
sjamanisme centraal. Het laat zien dat vanaf het moment dat westerlingen aan 
het einde van de zeventiende eeuw de term voor het eerst hoorden in Siberië, 
het in verschillende contexten (velden) al snel heel uiteenlopende betekenissen 
kreeg. Theologen zagen sjamanen als duivelskunstenaars, verlichtingsdenkers be-
schouwden hen als geestesziek of achterlijk. Vanaf de achttiende eeuw werd vooral 
het romantische beeld van de sjamaan als de artistiek begaafde mysticus populair. 
Negentiende-eeuwse Finse folkloristen gebruikten op hun beurt de term ‘sjama-
nisme’ in een cultuurnationalistische zoektocht naar de oervaders van hun volks-
cultuur.

Negentiende-eeuwse Britse en Nederlandse koloniale bestuurders creëerden 
daarentegen een beeld van sjamanen dat contrasteerde met het beeld van be-
schaafde Europeanen. Terwijl Nederlandse onderzoekers in Indonesië sjamanisme 
verbonden met de islam, verbonden Britten het met het Tibetaanse boeddhisme. 
Ondertussen bedachten Britse antropologen vanuit hun studeerkamers dat sjama-
nisme een beginfase was in de evolutie van de mensheid. Sommige Amerikaanse 
antropologen daarentegen waren zeer positief over het sjamanisme dat zij aantrof-
fen bij Noord-Amerikaanse indianen. Hun romantisch geïnspireerde interpreta-
tie was een reactie op de verstedelijking en industrialisatie van Verenigde Staten, 
maar ook een poging om een Amerikaans verleden te construeren dat kon wedij-
veren met het Grieks-Romeinse fundament van de Europese beschaving. Een an-
der positief beeld werd geconstrueerd door theosofen en anderen in het veld van 
esoterie. Zij beschreven sjamanen als occulte meesters in het bezit van archaïsche 
wijsheid.

In hoofdstuk drie worden de vroeg twintigste-eeuwse Amerikaanse interpreta-
ties van sjamanisme behandeld. Voor het veld van Amerikaanse antropologie was 
Franz Boas (1858-1942) van groot belang. Boas ontwikkelde zowel het historisch 
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particularisme als het cultureel relativisme, waarin culturen werden geïnterpre-
teerd in hun cultuurhistorische context in plaats van ondergebracht in speculatie-
ve evolutionaire schema’s. In de praktijk was zijn antropologie vaak een zoektocht 
naar authentieke culturele vormen. Boas stelde dat sjamanisme een oeroude vorm 
van religie was die vanuit Azië in Noord-Amerika was terechtgekomen. In dat 
proces waren de vorm, functie en betekenis van sjamanisme veranderd. Hij trof 
verschillende soorten sjamanen aan bij de diverse Noord-Amerikaanse indiaanse 
volken waaronder hij veldwerk deed en gebruikte daarom de term ‘sjamanisme’ 
voor allerlei soorten praktijken.

In de eerste helft van de twintigste eeuw kreeg sjamanisme in de uiteenlopende 
Amerikaanse antropologische scholen andere betekenissen, maar over het al-
gemeen werden sjamanen gezien als begaafde individuen en als voorlopers van 
artsen, priesters, kunstenaars en wetenschappers. Sjamanen werden vitaal geacht 
voor de cohesie van een cultuur. Het idee van de ‘wounded healer’ werd populair. 
Volgens dat idee waren sjamanen wel geestesziek geweest, maar hadden ze zichzelf 
genezen. Een groep antropologen die de zogenoemde etnobotanie ontwikkelde 
concentreerde zich vooral op het sjamanistische gebruik van hallucinogene mid-
delen zoals peyote. Hun invloed zou groeien vanaf de jaren zestig.

De term ‘sjamanisme’ werd ook in Amerikaanse kringen van avant-garde kun-
stenaars opgepikt, mede doordat antropologen participeerden in hun veld. Hier 
werd de sjamaan het toonbeeld van de puurheid, zuiverheid en authenticiteit die 
antropologen en kunstenaars zochten en nastreefden in samenleving en kunst. 
Sommige kunstenaars begonnen zich te identificeren met sjamanen, anderen gin-
gen zich zelfs als sjamaan presenteren. De antropoloog en kunstenaar Jaime de 
Angulo (1887-1950) verwierf met dit strategische gebruik van het concept een 
enorm aanzien in het veld van avant-garde kunst. Geïnspireerd door de ideeën 
van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) contrasteerde hij de au-
thentieke en pure religieuze ervaringen van sjamanen met de corrupte onzuivere 
religieuze praktijken van priesters.

In hoofdstuk vier staan twintigste-eeuwse Europese interpretaties van sjamanis-
me centraal. De Russische antropoloog Sergey Mikhalovich Shirokogoroff (1887-
1939) speelt daarin een hoofdrol vanwege zijn enorme reputatie als autoriteit op 
het gebied van sjamanisme. Latere onderzoekers maakten veelvuldig gebruik van 
zijn interpretaties, maar ze duidden die over het algemeen verkeerd. Shirokogoroff 
interpreteerde sjamanisme in zijn klassieke werk uit 1935 als een onderdeel van 
wat hij het ‘psychomentale complex’ van de Toengoezen (de oude benaming van de 
Evenken) noemde. Volgens hem was de sjamaan de psychosociale variant van het 
veiligheidsventiel. Dat wil zeggen dat de sjamaan spanningen in zijn gemeenschap 
reguleerde door in trance te gaan en contact te leggen met geesten. Shirokogoroff 
vond dat de term ‘sjamaan’ alleen gebruikt mocht worden voor wat hij de ‘master of 
spirits’ van de Toengoezen noemde. In zijn ogen was sjamanisme het resultaat van 
een specifieke lokale historische ontwikkeling. Hij benadrukte dat sjamanisme niet 
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oeroud en niet universeel was. Toch is zijn interpretatie met regelmaat gebruikt om 
sjamanisme te definiëren als een oeroud en universeel fenomeen.

Britse sociaal-antropologen werden beïnvloed door Shirokogoroff, maar vooral 
ook door Franse sociologen. Nadruk kwam te liggen op sjamanisme als een soci-
ale activiteit en op  sjamanen in hun sociaal-politieke rol. In de jaren veertig deed 
Siegfried Nadel (1903-1956) empirisch onderzoek naar sjamanisme bij de Nuba 
in Soedan. Hoewel zijn onderzoek naar sjamanisme als een vorm van sociale actie 
zich uitstekend leent voor vergelijking, werd het veronachtzaamd door de meeste 
andere onderzoekers van sjamanisme.

Europese theologen en godsdienstwetenschappers associeerden sjamanisme 
vooral met mystiek. Voor sommigen was de sjamaan een abnormale persoon met 
pseudo-mystieke eigenschappen, terwijl anderen, onder wie de Nederlandse gods-
dienstfenomenoloog Gerardus van der Leeuw (1890-1950), sjamanen beschreven 
als primitieve, maar charismatische mystici. Europese folkloristen uit Finland 
(Uno Harva, 1882-1949), Hongarije (Géza Róheim, 1891-1953 en Vilmos Diós-
zegi, 1923-1972) en Noorwegen (Ǻke Ohlmarks, 1911-1984) produceerden pu-
blicaties over sjamanisme die grote invloed hadden op de ontwikkeling van het 
wetenschappelijk onderzoek naar sjamanisme. Hun interpretaties van het sjama-
nistisch verleden van hun volk moeten begrepen worden als een wetenschappe-
lijke legitimatie van de nationalistische zoektocht naar de identiteit van dat eigen 
volk. De Britse folkloristische literatuurhistoricus Nora Chadwick (1891-1972) 
zag sjamanen als priesters van natuurreligies, maar vooral ook als dichters met 
mystieke en spirituele gaven. 

Ondanks de problematische omstandigheid dat de term ‘sjamanisme’ gebruikt 
werd voor een veelheid van uiterst heterogene fenomenen ontstond er in Europa 
in de jaren zestig een veld waarin de wetenschappelijk bestudering van sjama-
nisme centraal stond. Op een internationaal symposium over sjamanisme in Fin-
land in 1962 spraken wetenschappers onder andere over Hongaars, Zweeds, Ne-
palees en Noord-Amerikaans sjamanisme, alsmede over sjamanisme in het Oude 
Testament. In de daaruit resulterende bundel artikelen uit 1968 benadrukte de 
redacteur dat sjamanisme een onuitputtelijk onderwerp was: classici konden sja-
manisme ontdekken in hellenistische en Etruskische religie, anderen vonden het 
in de oergeschiedenis van China, Japan, Afghanistan, Indonesië en Centraal- en 
Zuid-Amerika. Nadat er verschillende internationale wetenschappelijke congres-
sen over sjamanisme waren georganiseerd waarin wetenschappers historische, 
etnografische, psychologische en andere vertogen hielden over een keur aan feno-
menen die onder de parapluterm ‘sjamanisme’ waren ondergebracht, richtten de 
Hongaarse folklorist Mihály Hoppál en de Zweedse godsdienstwetenschapper Ǻke 
Hultkrantz (1920-2006) de International Society for Shamanistic Research (ISSR) 
op. Het veld kreeg in 1991 een eigen wetenschappelijk tijdschrift, Shaman.

In hoofdstuk vijf staat een flexibel internationaal netwerk van wetenschappers 
centraal dat ik de Bollingen connectie noem, naar de toren die Carl Jung oprichtte 
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naast zijn huis in Zwitserland. Vanaf 1933 organiseerde Jung de zogenoemde Era-
nos-bijeenkomsten te Moscia-Ascona aan het Lago Maggiore (vlak bij de Monte 
Verità), waar onder zijn leiding wetenschappers van verschillende disciplines zich 
richtten op de essentie van religie. Jung en zijn gasten waren geïnspireerd door het 
idee dat de moderne mens was vervreemd van de essentiële, geheime en mystieke 
kant van religie. Ze beschouwden zichzelf als een culturele elite die de spirituele 
capaciteiten van de mensheid zou kunnen revitaliseren. Aan de ene kant contras-
teerden ze hun esoterische aanpak met de empirische en historisch-analytische 
wetenschap, aan de andere kant contrasteerden ze hun intellectuele aanpak met 
die van theosofen en andere esoterische groepen.

De belangrijkste en meest invloedrijke specialist op het gebied van sjamanisme 
in dit veld was de Roemeense godsdiensthistoricus Mircea Eliade (1907-1986). 
Vanaf ongeveer 1950 beschreef hij sjamanisme als een universeel en tijdloos mys-
tiek verschijnsel waarin de sjamaan via zogenoemde extatische technieken contact 
legde met de oorspronkelijke, dierlijke, authentieke, spontane, tijdloze oorsprong 
van de mensheid. Daarmee doorbrak de sjamaan datgene wat Eliade ‘de terreur 
van de geschiedenis’ noemde.

Tot aan zijn dood was Eliade een trouw bezoeker van de Eranos-bijeenkom-
sten. Zijn beschouwingen over sjamanisme waren dan ook nauw verwant aan het 
mengsel van esoterie en wetenschap van Jung en anderen in het Bollingen net-
werk. Eliade’s visie op sjamanisme moet ook begrepen worden vanuit zijn jeugd 
in Roemenië, waar hij als schrijver en ideoloog deel had uitgemaakt van de fas-
cistische IJzeren Garde, die hij opvatteals een ‘mystieke sekte’ waarvan de ‘heilige 
politiek’ de harmonie van het Roemeense volk zou kunnen herstellen. Eliade was 
dus een traditionalist met een voorliefde voor wat hij zag als archaïsche religieuze 
praktijken. 

In 1951 publiceerde Eliade de eerste, Franse versie van zijn boek over sjamanis-
me. Hij had daarvoor subsidie gekregen van de Bollingen Foundation, een Ame-
rikaanse stichting die zich primair inzette voor het publiceren Jungs teksten en 
het propageren van diens gedachtegoed in de Verenigde Staten. De Engelse versie, 
Shamanism: Archaic Techniques of Ecstacy, kwam in 1964 uit als een Bollingen 
publicatie. Een aantal jaren daarvoor, in 1956, was Eliade aangesteld als hoogle-
raar in Chicago. Vanuit die academische positie ontwikkelde hij zich tot ’s werelds 
gezaghebbendste godsdiensthistoricus, die een esoterisch-wetenschappelijke me-
thode propageerde waarmee godsdiensthistorici zouden kunnen doordringen tot 
de essentie van religie. De kennis daarvan zou volgens hem zelfs de basis kunnen 
en moeten zijn van een nieuwe mensheid.

Terwijl Eliade’s interpretatie van sjamanisme gezaghebbend werd in de acade-
mische wereld, werd de interpretatie van de Amerikaanse Bollingen fellow en my-
tholoog Joseph Campbell (1904-1987) vooral invloedrijk in Amerikaanse esoteri-
sche kringen, waar hij vanaf het einde van de jaren vijftig naam propageerde dat 
wetenschappers zich moesten concentreren op de tijdloze metafysische inzichten 
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in mythen. In zijn mythologie was de sjamaan de individualistische mystieke held. 
Campbells individualistische mythologie sloot nauw aan bij de idealen van de na-
oorlogse zogenoemde counterculture, waarin sjamanen fungeerden als het oermo-
del van het bevrijde individu. 

In hoofdstuk zes staan de naoorlogse interpretaties centraal die het product zijn 
van een aantal velden waarin de tegencultuur was geïnstitutionaliseerd, namelijk 
de psychologie, de esoterie, de psychedelica en de literatuur. De tegencultuur zelf 
beschouwde zich als een soort mystieke revolutie waarin men streed voor spiri-
tuele vrijheid en tegen de ‘ketens van de technocratische maatschappij’. Het in-
dividualisme van de tegencultuur en de drang naar authenticiteit en individuele 
vrijheid moeten gezien worden als een sociaal product dat gerelateerd is aan de 
naoorlogse economische voorspoed. Door de overdaad aan mogelijkheden en in-
dividuele keuzes verloren vanzelfsprekendheden hun kracht. Bij het kiezen van 
het juiste alternatief werd de eigen ervaring het ultieme criterium. Terwijl traditi-
onele autoriteiten hun gezag verloren, was de tegencultuur ook de bakermat van 
nieuwe autoriteiten. 

Gedurende de jaren vijftig nam in het veld van Amerikaanse psychologie de 
humanistische psychologie de dominante positie van de psychoanalytici over. Hu-
manistische psychologen concentreerden zich op menselijke potenties in plaats 
van op stoornissen en zagen sjamanen als creatieve, gezonde en begaafde perso-
nen. In humanistische praktijken genazen therapeuten geen patiënten, maar bege-
leidden ze cliënten die geacht werden zichzelf te ontwikkelen. Het beeld van sja-
manen paste daarbij: in plaats van neurotische of psychotische personen werden 
het ‘wounded healers’ die zichzelf uit een psychische crisis hadden gewerkt. 

De breed gedragen drang tot het verwezenlijken van de eigen individuele poten-
ties institutionaliseerde zich in zogenoemde groeicentra. De belangrijkste daar-
van was het in Californië in 1961 opgerichte Esalen Institute, waar een veelheid 
aan nieuwe therapeutische praktijken werd ontwikkeld en aangeboden. Joseph 
Campbell sprak regelmatig in Esalen, waar bijvoorbeeld ook de transpersoonlijke 
psychologie werd ontwikkeld, een esoterische psychologie die vooral gericht op 
de ‘spirituele dimensies’ van de psyche. Gestuurd door hun anti-autoritaire dis-
posities benadrukten de nieuwe autoriteiten het belang van eigen ervaringen van 
cliënten en de vrijheid om te kiezen voor die therapie die hen het best beviel. Om 
een positie in het veld te verwerven moesten die autoriteiten hun eigen expertise 
verantwoorden en hun praktijken aanprijzen als werkzaam en authentiek.

Een deel van de esoterisch-therapeutische experts beriep zich op de eigen Ame-
rikaanse Indiaanse achtergrond. De ideeën en praktijken van de medicijnmannen 
en -vrouwen sloten naadloos aan bij de zoektocht naar authentieke ervaringen van 
de zogenoemde hippies, ook omdat ze hun kennis presenteerden als oeroude en 
authentiek Indiaanse variant van een universele spirituele boodschap. Daarmee 
verwierven Indiaanse leraren een hooggewaardeerde vorm van kapitaal en dus 
een speciale positie in het veld dat later, vanaf de jaren tachtig, bekend zou worden 
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als New Age. Tegenwoordig worden ze wel sjamaan genoemd, en vallen de door 
hen gepropageerde praktijken in de categorie sjamanisme, maar in de jaren zestig 
en zeventig was het niet gebruikelijk om deze categorie leraren aan te duiden als 
sjamanen. 

Cruciaal voor de genealogie van sjamanisme was de ontwikkeling van het veld 
van psychedelica. Dit veld ontstond toen, in overeenstemming met de logica van 
de tegencultuur, hallucinogene drugs werden gezien als een middelen om psychi-
sche ketens te verbreken en de deuren van perceptie te openen zodat de eeuwige 
en onveranderlijke religieuze kern van het bestaan ervaren kon worden. Als rituele 
en deskundige gebruikers van psychedelische middelen werden sjamanen geïn-
terpreteerd als de oervorm van de psychonauten. Jim Morrison (1943-1971), de 
dichter en zanger van de legendarische Doors, identificeerde zichzelf bijvoorbeeld 
met sjamanen. Hij zag zichzelf als een ongewoon individu die zichzelf in trance 
bracht met dans en drugs om een psychische reis te ondernemen voor zijn stam, 
net als sjamanen deden. 

Het idee van een sjamanistische performance van de geïnspireerde dichter-sja-
maan werd vooral populair in het literaire veld, waar dichters van de beat genera-
tion de sjamaan in zichzelf ontdekten. Het proces was onderdeel van de strategie 
waarmee zij zich afzetten tegen het literaire veld en waarmee zij tijdloze en uni-
versele kennis claimden. Doordat een aantal van hen uiteindelijk toch prominente 
posities in dat veld kregen, konden ze het idee van de dichter-sjamaan krachtig 
autoriseren.

Het onderwerp van hoofdstuk zeven is de institutionalisering van de psychede-
lische en esoterische tegencultuur in het wetenschappelijke veld van antropologie 
in Californië in de jaren zestig en de daaropvolgende totstandkoming van een veld 
van sjamanisme in de jaren tachtig. De antropoloog Carlos Castaneda (1925-1998) 
speelde een bijzondere rol in die geschiedenis. Als student aan de Universiteit van 
Los Angeles (UCLA) publiceerde hij vanaf 1968 een reeks boeken over zijn erva-
ringen met de Indiaanse tovenaar-krijger Don Juan. Hij promoveerde op een van 
zijn van zijn bestsellers, maar later werd duidelijk dat Castaneda zijn informatie 
niet had gebaseerd op veldwerk, maar op zijn verbeeldingskracht. Dat hij mensen 
wist te overtuigen was te danken aan zijn strategisch gebruik van de modieuze 
esoterische, filosofische, psychedelische en andere (on)geleerdheid uit zijn tijd.

Castaneda gebruikte het woord ‘sjamaan’ niet in zijn boeken, maar toch hadden 
die grote invloed op het beeld van sjamanisme in de antropologie en daarbuiten. 
Dat kwam ook doordat hij deel uitmaakte van een veld waarin sjamanisme het 
centrale onderwerp was. De interpretaties van zijn collega-antropologen waren 
producten van hetzelfde antropologische veld, en zij lieten zich bovendien door 
hem inspireren. In zijn eerst boek beschreef Castaneda hoe Don Juan hem accep-
teerde als leerling. Onder invloed van de drugs die Don Juan hem gaf reisde Cas-
taneda door een geheimzinnige andere werkelijkheid waarin hij kon vliegen en 
met dieren sprak. Twee boeken later beweerde Castaneda dat die reizen ook mo-



Genealogies of Shamanism384

gelijk waren zonder drugs. Naar eigen zeggen werd Castaneda via zijn mysterieuze 
avonturen uiteindelijk zelf ook tovenaar-krijger. Castaneda verliet uiteindelijk de 
academische wereld om leider te worden van een religieuze beweging. 

Castaneda’s collega’s daarentegen publiceerden esoterische en psychedelische 
interpretaties vanuit het academische antropologische veld. In haar klassieke etno-
grafie over de peyote hunt uit 1974 interpreteerde Barbara Myerhoff (1935-1985) 
de pelgrimstocht van de Huichol indianen als een sjamanistische reis naar het ver-
loren paradijs; Eliade was een van haar inspiratiebronnen. Op vergelijkbare wijze 
interpreteerde Myerhoff ’s en Castaneda’s collega Peter Furst sjamanisme als de 
oer-religie die liet zien dat het creatieve onbewuste deel van de menselijke psyche 
universeel was. Furst werd later vooral bekend door zijn werk over sjamanistische 
Huicholkunst, maar maakte eerst naam als redacteur van een bundel wetenschap-
pelijke artikelen uit 1972 over psychedelica en sjamanisme. De bundel over hal-
lucinogene drugs en sjamanisme die de hoogleraar antropologie Michael Harner 
een jaar later redigeerde karakteriseerde de invloed van psychedelische disposities 
in de academische antropologie nog sterker: de eigen psychedelische ervaringen 
van de auteurs werden gepresenteerd als bron van kennis over sjamanisme. 

Harner begon workshops in sjamanisme te verzorgen, eerst voor zijn studenten 
van UCLA, later ook in Esalen. Geleidelijk raakte het psychedelische karakter van 
sjamanisme op de achtergrond. In plaats daarvan presenteerde Harner iets dat hij 
core-shamanism noemde, dat bestond uit een reeks technieken die hij naar eigen 
zeggen had gedestilleerd uit de vormen van sjamanisme waarmee hij ervaring had 
opgedaan tijdens veldwerk in Zuid-Amerika. Hij schreef het eerste sjamanistische 
zelfhulpboek, The Way of the Shaman (1981), richtte zijn eigen centrum voor sja-
manismestudies op en organiseerde sjamanistische opleidingsprogramma’s. Via 
zogenaamd archaïsche technieken konden zijn studenten het contact herstellen 
met natuurkrachten. Terwijl hij zich begaf op het veld van esoterische praktijken 
bleven zijn academische disposities zijn acties sturen. 

Harner was cruciaal voor de populariteit van sjamanisme als hedendaagse wes-
terse therapeutische praktijk, maar hij was niet de enige. Andere grondleggers van 
het veld van sjamanisme boden andere vormen van sjamanisme aan. De transper-
soonlijke psycholoog Stephan Larsen, een leerling en vriend van Joseph Campbell, 
publiceerde in 1976 The Shaman’s Doorway, een boek waarin hij een psychothe-
rapeutische leer presenteerde die hij baseerde op transpersoonlijke psychologie, 
Campbell’s mythologie en sjamanisme. De medisch antropologe en zenpriester 
Joan Halifax daarentegen combineerde sjamanisme met boeddhisme. Voordat 
zij haar eigen boeddhistische stichting oprichtte publiceerde ze populaire boeken 
over sjamanisme en organiseerde ze reizen naar Zuid-Amerika waarin mensen 
sjamanen en andere healers konden ontmoeten.

Geïnspireerd door Harner, Larsen, Halifax en anderen ontstond er in de Ver-
enigde Staten een economie van sjamanistische workshops, cursussen, therapieën 
en andere producten. Niet iedereen die zich begaf op het veld van sjamanisme 
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appelleerde aan academische geleerdheid, maar het was wel een trend die het veld 
structureerde. Dat is in het huidige veld van sjamanisme te zien. Er zijn certifica-
ten te halen bij sjamanistische opleidingsinstituten, in het tijdschrift Shaman staan 
populair-wetenschappelijke artikelen en entrepreneurs in sjamanisme gebruiken 
academisch kapitaal bij het positioneren van hun kennis en producten op het veld. 
Harner verliet uiteindelijk de academische wereld, maar gebruikte wel zijn weten-
schappelijke achtergrond om zijn core-shamanism op de markt te zetten. Andere 
autoriteiten op het gebied van sjamanistische kennis zijn echter zowel actief in 
het academische veld als in het esoterische veld. Met andere woorden: de velden 
overlappen elkaar. 

Een andere vorm van kapitaal die in het veld gewaardeerd wordt is ervaring. Het 
is ook gebruikelijk dat sjamanistische leraren hun Indiaanse of andere inheemse 
afkomst benadrukken. Daarmee accentueren ze ook het archaïsche tijdloze karak-
ter van sjamanisme. Maar het is geen toeval dat sjamanisme vooral aan populari-
teit won aan het begin van de jaren tachtig, toen ook het neoliberaal kapitalisme 
dominant werd. Hedendaagse vormen van sjamanisme presenteren zich als een 
tegencultuur, maar een historisch-sociologische interpretatie duidt hun praktijken 
als consumptiemiddelen op een vrije globale markt, geheel in overeenstemming 
met het neoliberalisme. Terwijl neoliberalisering mensen afhankelijk maakt van 
machten waarop ze nauwelijks invloed hebben en hen verantwoordelijk stelt voor 
wat hen overkomt, biedt sjamanisme mogelijkheden om empowerment te vinden 
bij zogenaamd tijdloze krachten. Als individualistische oplossing voor sociale pro-
blemen is sjamanisme onderdeel van de maatschappelijke structuren waar het zich 
tegen afzet. 

Hoofdstuk acht bestaat uit een case study van hedendaags sjamanisme in Neder-
land, waar, hedendaagse sjamanistische praktijken producten zijn van de specifie-
ke ontwikkeling van het veld van esoterische praktijken. In overeenstemming met 
het proces van neoliberalisering ontwikkelde dat veld zich vanaf de jaren tachtig 
van een marginaal fenomeen tot een mainstream verschijnsel. In harmonie met 
het liberale kapitalisme kunnen mensen op deze consumptiemarkt terecht om hun 
eigen groei en ontwikkeling in de hand te nemen. 

Het concept ‘sjamanisme’ kreeg langzamerhand een belangrijker betekenis in dit 
veld. De eerste sjamanistische leraren die zich op het Nederlandse veld van eso-
terie begaven waren Duitse, Zweedse, Amerikaanse en andere niet-Nederlandse 
experts die Nederland aandeden op hun internationale tournees. De eersten die 
naam maakten in het Nederlandse veld van esoterie waren de Hongaar Joska Soos 
(1921-2008) en de Amerikaan Ronald Chavers. Soos was een Hongaar die in Bel-
gië woonde en die vanaf ongeveer 1980 rondtoerde langs Nederlandse New Age-
centra. Hij presenteerde zich in interviews, in boeken en tijdens workshops als 
een echte Hongaarse sjamaan. Ronald Chavers benadrukte dat hij sjamanistische 
kennis had opgedaan tijdens de opvoeding die zijn Noord-Amerikaanse Indiaanse 
grootmoeder hem had gegeven, maar presenteerde zich bovenal als wetenschapper. 
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Halverwege de jaren tachtig begonnen Nederlanders als sjamanistische leraar, 
van wie de kunstenaar Daan van Kampenhout een van de eersten was. Het start-
schot van het Nederlandse veld van sjamanisme werd echter gegeven door de kun-
stenares en droomtherapeute Roelien de Lange, die in 1989 een sjamanismeweek-
end organiseerde in haar spirituele centrum de Elfenbank, bij Nijmegen. Door het 
succes ervan organiseerde ze vervolgens een sjamanistisch schooljaar. Nationale 
en internationale sjamanistische leraren droegen eraan bij, onder wie Soos en Van 
Kampenhout, die in 1992 zijn eigen sjamanistisch instituut oprichtte. Nadat El-
fenbank werd opgeheven richtte De Lange de School voor Sjamanisme op in 1995.

Het Nederlandse veld van sjamanisme ontwikkelde zich uit dat van de Neder-
landse esoterie. De ontwikkeling ervan is duidelijk te zien op het programma van 
het Eigentijdsfestival, dat vanaf 1993 jaarlijks wordt georganiseerd en waar bezoe-
kers een lang weekend kunnen kennismaken met een enorm assortiment aan eso-
terische praktijken, waaronder sjamanisme. Vanaf het begin presenteerde Roelien 
de Lange haar sjamanistische praktijken. De School voor Sjamanisme kreeg een 
prominente vaste plek op het festivalterrein. Verschillende andere sjamanenprak-
tijken begonnen hun workshops, therapieën en opleidingen te presenteren op het 
festival, ieder met een eigen variant van sjamanisme en geautoriseerd met een spe-
cifiek boeket van kapitaalsoorten. 

Een blik op vier Nederlandse sjamanenpraktijken laat zien dat die wel van elkaar 
verschillen maar dat ze ook gelijksoortige vormen van kapitaal gebruiken om zich 
te positioneren op het veld. Searching Deer Jan Prins is een van de prominentste 
sjamanen in het veld. Hij is ingewijd door Joska Soos en wijdt tegenwoordig an-
deren in het veld in als sjamaan. Zijn Circle of Shamanic Learning draait om hem. 
Tijdens workshops profileert hij zich nadrukkelijk als autoriteit met een enorme 
internationale ervaring. Het duidelijkst is dat te zien tijdens een rondleiding door 
zijn sjamanenmuseum. Voor anderen is de samenhang van het tentoongestelde 
materiaal onduidelijk; alleen hij kan uitleggen wat de sjamanistische betekenis is 
van de vele figuren en afbeeldingen uit de hele wereld. 

De School voor Sjamanisme daarentegen is een democratisch georganiseerd op-
leidingsinstituut met een wisselend bestuur. De docenten zijn niet per se zelf sja-
maan, en tijdens workshops stimuleren ze studenten vooral zelf na te denken over 
de betekenis van hun ervaringen. De docenten hebben bijna allemaal ook hun 
eigen sjamanistische praktijk en vormen een belangrijk netwerk waarin kapitaal 
wordt uitgewisseld. 

Het Asha Institute zet zijn eigen shu’em sjamanisme nadrukkelijk af tegen de 
andere sjamanenpraktijken, die volgens hen vooral bestaan uit New Age-toeters 
en bellen. Shu’em sjamanisme is gebaseerd op soefisme, en presenteert de eigen 
praktijken in een complex technisch jargon waarin perceptieniveaus centraal 
staan. Anderen in het veld wantrouwen shu’em sjamanisme omdat de structuur 
van meesters en leerlingen volgens hen niet past bij sjamanisme. In tegenstelling 
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tot andere sjamanismepraktijken maken de handelingen van de shu’em experts de 
sjamanistische ervaringen van de deelnemers mogelijk. 

De praktijken van het Instituut voor Siberisch Sjamanisme ontlenen hun kracht 
aan hun oorspronkelijke Siberische oorsprong. Petra Giesbergen die de workshops 
verzorgt werd ingewijd als sjamaan in Siberië, waar ze de naam Altaiskaya Byelka 
kreeg. Tijdens workshops zet ze mensen aan het werk om Siberische sjamanisti-
sche werelden te verkennen. Zij is de autoriteit want zij weet waar in de wereld 
van Siberische goden en geesten welk soort empowerment gevonden kan worden.

Hoofdstuk negen bestaat uit een aantal concluderende beschouwingen. De eer-
ste gaat over de invloed van mijn eigen habitus en mijn positie in het veld waarin ik 
mijn onderzoek verrichtte op mijn analyse. In de tweede behandel ik vier gecom-
pliceerde onderwerpen die centraal staan in mijn onderzoek en die cruciaal zijn 
voor het begrijpen van hedendaags westers sjamanisme, namelijk individualisme, 
consumentisme, authenticiteit en empowerment. In de derde beschouwing staan 
de (dis)continuïteit van de ontwikkeling van het concept ‘sjamanisme’ centraal en 
de (on)mogelijkheid om sjamanismen te classificeren. De uiteindelijke conclusie is 
dat de kracht, het charisma en de autoriteit van zowel conceptualisaties van sjama-
nisme als van hedendaags westers sjamanisme het gevolg zijn van de strijd die de 
ontwikkeling van het begrip sjamanisme vormt en zal blijven vormen.




