
T
rippen zonder drugs.
Hij heeft een zelfge-
maakte trommel van
geitenhuid, strak
gespannen over een
stuk hout en een
drumstok waarvan
hij de kop met een
stuk wolventvacht

heeft omwikkeld. Hiermee brengt hij
mensen – zonder plantenmedicijnen
zoals Mick dat noemt – in trance. Op
deze trommel speelt hij een specifiek
ritme. „Dit is de kunst van de vallende
kwartjes. Mensen kunnen privé of zake-
lijk een vraag hebben waar ze niet uit
komen. Met die vraag gaan we een
sessie in. Eenmaal in trance verschijnen
symbolen vanuit het onderbewustzijn.
Vervolgens deelt de persoon deze beel-
den met mij en gaan we samen puzze-
len om te kijken wat de interpretatie
kan zijn van de ervaringen tijdens de
sessie.”
Mick wordt door vragen gedreven. Wat
hebben sjamanistische visioenen ons te
vertellen? Hoe interpreteren we deze?
Hoe kun je deze inzichten integreren in
het dagelijks leven en het bedrijfsleven?
Hoe breng je dit in de praktijk? De
zoektocht naar antwoorden in combina-
tie met zijn passies sjamanisme en
ondernemerschap komen samen in zijn
onderneming Sjamanenzaken.
„Als ik vroeger ging trippen met vrien-
den, merkte ik dat zij vooral aan het
lachen waren om kleurtjes maar ik
andere ervaringen had. Dieren en goden
en andere visuele effecten leken zich op
mij te richten alsof er iets verteld moest
worden. Vreemd, maar het schrok me
niet af.”
Dankzij allerlei experimenten begint
hij relaties te zien tussen de ervaringen
die hij heeft tijdens een trip en zijn
dagelijkse leven. „Alsof de trip relevan-
te boodschappen doorgeeft, die mijn
leven meer lijnen in wie ik echt ben. Als
een orakel. Ik kan raad vragen bij een

deel van mij dat wijzer is dan mijn
bewuste ik.” 
Uiteindelijk komt hij op het spoor van
sjamanisme, koopt alle boeken die
hierover gaan en verkent het sjamanisti-
sche landschap in Nederland. „In 2019
ben ik dat verder gaan onderzoeken bij
verschillende stammen en sjamanen in
Brazilië, Columbia en Peru.”
Drummen en het gebruik van planten-
medicijnen zijn twee verschillende
dingen, licht Mick toe. „Ik deed het heel
lang mèt totdat ik een Jha�kri, een sja-
maan uit de bergen van Nepal ontmoet-
te. Mijn Nederlandse sjamaan had hem
hierheen gehaald om zijn kennis met
ons, een select groepje, te delen. Hij zou
ons met uitsluitend drums in trance
brengen. Eerst was ik sceptisch.” 
Mick was gewend middelen te gebrui-
ken waarvan hij het effect wetenschap-
pelijk kon verklaren op basis van de
werkzame stoffen. Dit was totaal nieuw
voor hem met - verrassend genoeg - een
vergelijkbaar effect.

Hersengolven

„Het is bewezen dat onze hersenen
synchroniseren met het ritme van trom-
mels”, legt Mick uit. „Het is een hoge
bas die je door je hele lijf voelt. Alfa
hersengolven zijn ontspannen, bèta is
werkmodus, dankzij theta kreeg Ein-
stein ideeën en Dali inspiratie. Theta
wave is mijn natuurlijke ritme zodra ik
op de trommel speel. Bij een klant speel
ik voor die klant. Ik ga mee, ook in de
trip. Ik probeer wel te observeren of
alles goed gaat. Over het algemeen
trommel ik 20 minuten. Soms als ie-
mand heel hardnekkig vastzit in zijn
hoofd, een half uur, maar nooit langer
dan 40 minuten. De plek maakt niet
uit.”
„Mensen vinden sjamanisme al snel
spiri wiri, ze nemen het niet serieus. Ik
probeer het weg te halen bij het spiritu-
ele. Ons onderbewustzijn krijgt iedere

seconde miljoenen stukjes informatie
binnen die worden gefilterd. We regi-
streren daar maar weinig van omdat we
te druk zijn met onze dagelijkse ratrace.
Als we alleen al vertrouwen op ons
onbewuste deel van ons brein dat beter
geïnformeerd is dankzij die deze miljar-
den stukjes informatie, dan hoef je niet
in een ’spirit’ te geloven. Laat je onder-
bewuste praktisch voor je werken.”
Om het trommelen toegankelijker te
maken voor een breed publiek, heeft hij
’The digital mushroom’ ontwikkeld,
een digitale ervaring. Via ’Clubhouse’,
een social media-kanaal waarop je uit-
sluitend kunt luisteren of uitzenden
houdt hij sessies. „Zo’n 80 man zit thuis
met een blinddoek om. We zien elkaar
niet, er is alleen audio. Ik ga trommelen
en natuurlijk ook zelf in die trip. De

eerste keer nam een aap me mee naar de
jungle. Hij dwong me te beginnen aan
de bouw van een boomhut. In vier ses-
sies was die af. ’Tada’, zei de aap, ’Nu
heb je een boomhut’. Maar wat moest ik
ermee? Middenin de nacht werd ik
wakker en wist ik het. In het introduc-
tiepraatje bij een sessie via Clubhouse,
neem ik nu mensen mee naar die boom-
hut. Rond een vuur in het midden, met
een sjamaan ernaast, liggen allemaal
matrassen. We vleien ons gezamenlijk
het rond dat vuur neer en zo begint een
soort collectieve trip. Tijdens het trom-
melen nodig ik iedereen uit om een
liaan beet te pakken en de jungle in te
gaan. Iedereen kan iets meemaken als
antwoord op zijn eigen specifieke vraag.
Later verzamelen we ons weer veilig
met z’n allen in de boomhut en kunnen
we er samen over praten. Zo wordt het
een multiplayer game. Ik nodig mensen
uit om hun verhaal te doen. Samen
brainstormen we dan over wat ze heb-
ben meegemaakt. De anderen leren
ervan want, ’oh, zo interpreteert hij
dat’.”
De ’Digital Mushroom’ op Clubhouse
wordt nog verder getest en geperfectio-
neerd. Als Mick denkt dat het echt niet
meer beter kan, maakt hij er een filmpje
van dat voor iedereen gratis te bekijken
is. „Ja, mijn initiatief is vrij, ik heb er
nog geen goed verdienmodel voor be-
dacht. Wat ik al heb gemaakt is een
online platform waarop mensen tripver-
halen kunnen delen die ze hebben
ondervonden bij de verschillende levels
van ’Digital Mushroom’. Het verdien-
model komt later wel. Daarom ben ik
op dit moment ook aan het bijklussen
als tuinman”, aldus de gespierde sja-
maan. 
Ondertussen gaat Mick verder met de
ontwikkeling van digitale sjamanisti-
sche rituelen.Er valt nog genoeg te
avonturieren voor deze Columbus van
de vrije wijze geest. 

Columbus
van de vrije
wijze geest

Het onderbewuste geeft je zinnige antwoorden. Dat is de overtuiging
van Mick Jonkman (30) uit Uitgeest. Vanaf zijn vijftiende maakt hij
reizen in zijn hoofd. Dankzij paddenstoelen en cactusplanten en in-
middels ook door ritmisch te trommelen. In trance reist hij door het
levendige landschap van zijn onderbewuste. Daar vindt hij - verbor-
gen in symbolen - praktische antwoorden om het dagelijkse leven
beter aan te kunnen.

Ik kan raad vragen
bij een deel van mij
dat wijzer is dan
mijn bewuste ik

Uitgesproken

In de serie Uitgesproken gaat Heleen Vink op zoek naar mensen die uitge-
sproken ideeën hebben, uitgesproken leven, uitgesproken geloven, uitge-
sproken wonen, zich uitgesproken kleden, uitgesproken meningen heb-
ben... mensen die niet schromen kleur te bekennen, mensen die uitge-
sproken zijn.


