
Denken dat je een rotsblok bent. Zwemmen in  
een bak vol liefde. Je een ongeboren baby voelen. 
Vrijwillig hallucineren is niet alleen voor fuif-
nummers. Je kunt er ook ballast mee opruimen  
of jezelf doorgronden. Eén worden met alles.  
Vier vrouwen over bewustzijnsverruiming.
TEKST: MIRJAM VAN BIEMEN | BEELD: MARK UYL | VISAGIE: MINKE BOEIJEN & KAREN SCHREUDER

voor een frisse blik
Trippen
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‘Soms moet je gewoon  
samenwerken met een plant’

“Ik ervaar planten als super hoogontwik-
kelde gidsen. Als je jezelf met het bewustzijn 
van een plant verbindt, kan dit een heel 
helend en voedend effect hebben op mensen. 
Ik woon al jaren in Amsterdam – waar can-
nabis zo’n beetje op elke straathoek verkrijg-
baar is. Toch voelde ik eerder nooit de 
aandrang om het te gebruiken. Tijdens een 
vakantie in Thailand, nu achttien jaar gele-
den, werd het me aangeboden terwijl ik op 
een mooie plek in de natuur verbleef. Ik 
dacht: waarom ook niet? Het werd een prach-
tige, diepe ervaring. Omdat ik enorm gedre-
ven was in die tijd en erg in mijn hoofd zat, 
gaf de cannabis op dat moment veel ruimte 
voor reflectie.
Sinds een jaar geef ik, naast mijn yogalessen, 
ook cannabisceremonies. Eerst stemmen we 
ons af op de plant en vervolgens laat ik een 
waterpijp rondgaan. Daarna gaan we ‘in de 
stroom’, zoals ik dat noem. Ik heb geen draai-
boek van tevoren, er ontstaat gewoon iets. We 
doen aan yoga, we chanten, doen ademoefe-
ningen en soms dansen we. In het dagelijks 
leven zijn we vaak geneigd verstrikt te raken 
in ons denken, waardoor we moeilijk los  
kunnen laten. Cannabis kan dan voor ont-
spanning zorgen. Vooral mensen met drukke 
banen en gezinnen kunnen baat hebben bij 
zo’n ceremonie. De deelnemers zijn niet 
stoned maar hun lichaamsbewustzijn wordt 
wel sterker. Hierdoor kunnen er mooie inzich-
ten komen of kunnen ze antwoorden krijgen 
op vragen die spelen.
De cannabis die ik gebruik is heel puur en 
komt uit het Himalayagebergte. Ze groeit in 
de buitenlucht en er zijn geen stoffen toege-
diend om de plant sterker te maken. Voordat 
ik begon met deze ceremonies heb ik de  

Anne Kittelmann (1966) is beeldend  
kunstenaar en yogadocent. Ze geeft cannabis- 

ceremonies maar gebruikt soms ook andere  
plantaardige middelen.

cannabis eerst zelf, twee maanden lang, elke 
dag gerookt om goed te voelen wat het met me 
deed. Ik moest het eerst zelf ervaren, anders 
begrijp je de werking niet. Nu rook ik vooral 
op momenten waarop ik voel dat ik ‘vast’ zit. 
Dan kan ik nóg zoveel aan yoga en dans doen, 
het haalt dan weinig uit. Ik ben iemand die de 
dingen graag zelf oplost, maar soms hebben 
we gewoon hulp nodig van buitenaf. Dat kan 
een mens of een dier zijn, maar ook een plant. 
Cannabis is een waanzinnige gids voor me 
om weer los te komen, iets waar ik heel dank-
baar voor ben. Chemische drugs gebruik ik 
niet, dan is er interactie met de mens geweest 
en dat is niet mijn ding.
Ik zie mijn relatie met cannabis als een 
vriendschap die ik wil eren en onderhouden; 
ook met andere planten heb ik een diepe 
band. Ayahuasca gebruik ik één keer per jaar, 
dat is voldoende. Af en toe gebruik ik ook 
peyote, wat van de cactus komt. Ik heb geen 
voorkeur voor een bepaalde plant, elk heeft 
z’n eigen uitwerking. Ayahuasca vergelijk ik 
wel eens met een gedreven Zuid-Amerikaan-
se schoonmaakster die je lichaam binnen-
dendert met een emmer met sop om de boel 
grondig schoon te maken. Peyote is als een 
zegewagen die je laat zien hoe prachtig de 
geest kan zijn en cannabis een vrolijk kindje 
dat mij weer verbindt met mijn onschuld 
maar ook rust geeft. Ik hou echt van planten. 
Soms moet je gewoon samenwerken met een 
plant.”
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ervaringen is mijn bewustzijn vergroot en 
ervaar ik meer diepte in mezelf. Inmiddels 
weet ik dat het mijn uitdaging is het leven ten 
volle te nemen. Zelf krachtig worden en ple-
zier maken en mijn gevoeligheid omarmen.
Ik gebruik het middel altijd om iets te berei-
ken. Bijvoorbeeld als er iets moeilijks speelt. 
Laatst nam ik het met mijn partner samen, 
toen hebben we vreselijk gelachen. We  
gingen terug naar onze eerste ontmoeting  
en dat werkte heel verbindend. In het dage-
lijks leven houd je je toch vaak in, maar met 
MDMA vallen angst en weerstand weg, wat 
heel prettig is. Op een gegeven moment is het 
middel uitgewerkt maar de energetische wer-
king blijft wel bestaan. Dat vind ik heel mooi.
Ik geef ook relatietherapie. Als koppels maar 
blijven vastlopen, kan ik hen de keuze voor-
leggen ook iets te nemen. Op straat nemen 
jongelui veel meer, ik geef maar een klein 
beetje. Toch duurt zo’n sessie al gauw drie 
uur. Omdat er serotonine en oxytocine wordt 
aangemaakt, praten mensen veel makkelijker 
over dingen. Zelf gebruik ik niks tijdens zo’n 
consult. Ik probeer me goed af te stemmen  
op een echtpaar, en stuur het gesprek met 
gerichte vragen. Mijn drugs laat ik altijd tes-
ten van tevoren, en dan gaat er altijd wel weer 
een wenkbrauw omhoog als ik zeg dat het 
voor eigen gebruik is. Dat vind ik gek, want 
het wordt zovéél voor eigen ontwikkeling 
gebruikt door leeftijdsgenoten. Ik adverteer 
er niet mee op mijn website. Pleziergebrui-
kers zijn bij mij aan het verkeerde adres. 
Daarnaast is MDMA jammer genoeg nog altijd 
verboden in Nederland.”

Annemieke Groot (1958) is therapeut en trainer.  
Ze neemt sinds drie jaar om de paar maanden MDMA: 
het bestanddeel uit xtc waarvan je euforisch wordt. 
Soms combineert ze dat met een massage.

 

‘Angst en  
weerstand vallen 
weg. Heel prettig’

“Ik had al met andere plantaardige midde-
len geëxperimenteerd voordat ik MDMA 
nam. Omdat ik wat dieper wilde gaan en wist 
dat er op dit gebied veel meer te ontdekken 
valt, besloot ik iets chemisch te proberen. 
Direct nadat ik het had ingenomen, werd ik 
licht misselijk en warm van binnen. Omdat  
ik geloof dat alle ervaringen in je lichaam  
worden opgeslagen, nam ik de MDMA in com-
binatie met een deep tissue massage.
Ik kom uit een groot gezin van elf kinderen. 
Meehelpen en zorgen voor anderen is me met 
de paplepel ingegoten. Toen ik 14 was, kwam 
mijn oudste broer om bij een auto-ongeluk 
waardoor alles veranderde. Het gekke was, 
dat ik een paar maanden voor zijn dood een 
soort beeld had gezien van een begrafenis 
maar dat toen niet kon duiden. Nu zou ik  
het een visioen noemen. Het was een groot  
drama voor onze familie en het heeft mijn 
gevoeligheid versterkt. Hierna heb ik jaren-
lang mijn eigen behoeftes opzijgezet en  
vooral voor anderen gezorgd. Geen wonder 
dat ik voor het vak van verpleegkundige koos, 
wat ik 22 jaar heb uitgeoefend.
Tijdens die deep tissue massage kwamen 
levensthema’s als sensitiviteit en spirituali-
teit heel snel naar boven. Sommige energieën 
leken niet van mij, die hoestte ik eruit. Het 
was fascinerend. Daarna zat ik ineens in een 
grot en zag ik alles ondersteboven. De zee 
was boven me en ik zat in het midden van 
moeder aarde. Ik kon heel duidelijk aanvoe-
len wat we de planeet eigenlijk aandoen met 
alle vervuiling en gifstoffen die we dagelijks 
gebruiken. Ik realiseerde me: ik doe hier óók 
aan mee. Wat ik in mezelf stop, komt er ook 
weer uit en vloeit uiteindelijk terug naar de 
aarde. Sindsdien ben ik veganist. Door deze 
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“Ayahuasca is voor mij echt een wonder 
gebleken. De eerste ceremonie was meteen 
life changing voor me. Na mijn scheiding, vier 
jaar geleden, kwam ik in een burn-out terecht. 
Ik ben veertien jaar getrouwd geweest en had 
er ontzettend veel verdriet van dat dit stuk-
liep. We hadden een samengesteld gezin met 
drie kinderen. Twee maanden voor de schei-
ding gingen we nog met zijn tweeën op 
vakantie. Voor het eerst zonder kinderen, die 
inmiddels al groter waren. Nu wordt alles 
anders, dacht ik, maar twee maanden later 
waren we uit elkaar. Om mezelf af te leiden 
van alle pijn ben ik keihard gaan werken;  
ik draaide echt overuren. Een jaar later ging  
het licht uit. Ik kon niks meer. Breinblubber, 
noemde ik het. Ik kon alleen maar op de bank 
zitten, wist niet meer hoe de magnetron werk-
te en kon me totaal niet focussen. Na verloop 
van tijd werd ik knettergek van mijn eigen 
lamlendigheid. Ik moest iets doorbreken, 
ergens een streep onder zetten. Eerder had ik 
al over ayahuasca gehoord. Het was dát, of 
een parachutesprong. Ik koos voor het eerste.
Voor mij is ayahuasca een heilig plantmedi-
cijn dat je helpt om je eigen wijsheid terug te 
vinden – die er altijd al was. Je drinkt het in 
groepsverband en bent dan ruim zes uur 
onderweg. De meeste mensen worden misse-
lijk en moeten overgeven. Je smaak wordt 
anders, je zintuigen worden scherper en dan 
begint de reis. Al vrij snel nadat ik het drank-
je had genomen dacht ik dat ik een rotsblok 
was. Ik lag op mijn zij met mijn hand op mijn 
hoofd en dacht: straks vermorzel ik mijn 
hoofd nog, die hand is zo ontzettend zwaar! 
Daarna werd het mooier, veranderde ik in 
klei, toen zand en tenslotte water. Ik werd een 
rivier die alle kanten op bewoog. Vanaf dat 

Carla Verkooyen (1960) is medewerker pleegzorg.  
Ze nam vijf keer het plantaardige middel  

ayahuasca en begeleidt nu zelf ceremonies.

moment kantelde alles. Het voelde alsof ik in 
een bak liefde was gevallen.
Na de ceremonie was ik een compleet ander 
mens, dat vond mijn omgeving ook. Alles was 
op zijn plek gevallen. Ik voelde zoveel liefde 
voor mezelf maar ik had mijn ex-man ook 
kunnen vergeven. Ik voelde me twintig kilo 
lichter dan daarvoor. De lading was gewoon 
weg. Ik besloot meteen om het bij die ene keer 
te houden, een tweede keer kon alleen maar 
tegenvallen, dacht ik. Twee weken later lag  
ik er weer. Het is allesbehalve makkelijk, je 
komt echt donkere stukken tegen van jezelf.
Na mijn vijfde ceremonie vond ik het genoeg. 
Er kwamen geen inzichten meer, alle vragen 
waren beantwoord, alles was verwerkt. Nu 
begeleid ik zelf mensen. Het is prachtig om 
toeschouwer te mogen zijn van zulke helende 
processen. Met ayahuasca kom je echt onder 
de kern van je probleem en je krijgt heel veel 
inzichten cadeau die nog lang doorwerken. 
Natuurlijk, ik had ook drie jaar lang wekelijks 
in therapie kunnen gaan. Maar dan was ik 
waarschijnlijk om de hete brei heen blijven 
draaien. Met ayahuasca gaat het veel sneller. 
Daarna heb je je valkuilen en uitdagingen 
nog wel, maar veel lichter dan daarvoor.
Het belangrijkste wat ik van ayahuasca heb 
mogen leren is vrede te sluiten met het leven 
zoals het is. Sindsdien bekijk ik de wereld met 
heel andere ogen. Inmiddels werk ik weer 
parttime en sinds anderhalf jaar ben ik ook 
weer gelukkig in de liefde. We zijn pas nog op 
Curaçao geweest waar ik mijn duikbrevet  
heb gehaald. Het was fantastisch. Ik ben niet 
bang meer om te leven. Ik ben zelfs van mijn 
vliegangst af.”

‘Ik ben niet bang meer  
om te leven. Ben zelfs van 

mijn vliegangst af’
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“Mijn zoon van 17 is me voorgegaan. Hij 
schreef een werkstuk over de hallucinogene 
drank ayahuasca en ik raadde hem aan het 
onder begeleiding zelf eens te proberen. Dat 
beviel hem zo goed, dat hij later ook een DMT-
sessie besloot te volgen. Toen wilde ik ook. Ik 
ben heel nieuwsgierig aangelegd en geloof 
dat er veel meer is tussen hemel en aarde.  
Het was een waanzinnige ervaring. Niet te 
beschrijven wat er met je gebeurt. Ik moest 
als eerste. Ik ben niet heel erg van de controle 
maar dit vond ik toch wel spannend. De DMT 
wordt in groepsverband ingenomen en heeft 
een ceremonieel karakter. Om de beurt gaan 
deelnemers op een soort altaar liggen. De rest 
van de groep zit er omheen om een veilig 
kader te creëren. De drugs werden van tevo-
ren niet uitgebreid toegelicht. Dat doet er ook 
niet toe. Het is eerder een gids die je mee-
neemt naar datgene wat voor jou aan de orde 
is op dat moment.
Mogelijk heeft mijn jeugd mij op het spoor 
van persoonlijke ontwikkeling en het experi-
menteren met drugs gebracht. Ik vind het fijn 
soms in een andere wereld te verblijven en 
inzichten te krijgen. Ik kom uit een boeren-
gezin en ben de jongste van zeven kinderen. 
Ik had een slechte relatie met mijn vader.  
Hij was heel gesloten, een echte boer. Ik was 
vaak bang voor hem. We begrepen elkaar 
niet. Mijn vader kon zwaar straffen als we iets 
uithaalden of als er iets misging binnen het 
gezin. Mij sloeg hij niet maar mijn broers wél, 
en daar heb ik toch last van gehad. Ik was  
een neurotisch kind en piekerde veel. Op mijn 
5de besloot ik hem geen zoen meer te geven 
en als hij naar me keek, wilde ik het liefst 
onder de grond verdwijnen.
DMT is een poeder dat met een pijp wordt 

gerookt. Ik nam een flinke teug en zat er met-
een vol in. Alles bij elkaar duurde de hele 
ervaring maar twintig minuten maar voor 
mijn gevoel leek het eindeloos. Achteraf kan 
ik wel zeggen dat ik een bijna-doodervaring 
heb gehad. Ik was meteen zó ontspannen, dat 
ik zelfs bang was dat mijn adem zou stoppen. 
Die stopte uiteindelijk ook heel even maar  
dat maakte me toen al helemaal niets meer 
uit. Ik was alleen maar aan het loslaten en 
ging door een poort met prachtige kleuren. Ik 
versmolt als het ware met de eenheid. Alsof ik 
een baby in premature staat was, die gewiegd 
werd door moeder aarde. Daarna nam ik een 
diepe hap lucht, alsof ik opnieuw werd gebo-
ren en mijn eerste levenslucht inademde.
Deze ervaring heeft me veel rust gebracht. 
Doodgaan is een makkie weet ik nu, maar 
mijn levensstress is ook verdwenen. Ik heb 
fysiek kunnen ervaren hoe het voelt om vol-
ledig veilig te zijn. Ik weet inmiddels dat dit 
altijd beschikbaar is. Als ik me weer onveilig 
voel in de buitenwereld, kan ik deze plek nu 
in mezelf terug te vinden. Misschien kun je 
zo’n staat ook bereiken via yoga of ademwerk 
maar met drugs ga je veel sneller de diepte  
in. Natuurlijk kan ik het chemisch verklaren; 
liever geef ik er een andere betekenis aan. Je 
moet je wel totaal over kunnen geven op zo’n 
moment. Ik vertrouwde het medicijn volledig 
en wist dat de begeleiders me goed in de 
gaten hielden. Ik heb het nu drie keer gedaan 
en elke keer had ik een andere ervaring. Al 
met al geloof ik dat dit soort ceremonies me 
helpen om mijn vak als coach beter uit te 
oefenen. Als ik zelf blinde vlekken heb, zit ik 
mijn sessies in de weg.”  ■

Marijke Levelink (1959) is procesbegeleider en 
coach. Ze gebruikt al jaren af en toe verschillende 
soorten drugs. DMT, een bewerkt tripmiddel,  
maakte de meeste indruk op haar.

‘Ik vind het fijn soms  
in een andere wereld te  

verblijven’

FILMPJE!
Neem een kijkje 

achter de schermen 
bij de fotoshoot: 
Zin.nl/bewustzijn
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