
Sjamanen en Steppevolkeren als Schakels tussen Oost en 

West 

Blik op Peter Kingsley’s A Story to pierce you 

 

Ongeveer een jaar geleden is een opmerkelijk boek uitgekomen: het nieuwste en uiterst dunne 

boekje van de hand van Peter Kingsley getiteld A Story waiting to pierce you: Mongolia, 

Tibet and the destiny of the Western World, Golden Sufi Center, 2010. 

 

In het boek beweert Kingsley onder andere dat het Mongools sjamanisme -dat zich ook naar 

Amerika vertakte- aan de basis staat van de Griekse filosofie. Hij beweert nog veel meer en 

maakt daarbij een knipoog naar de toekomst. Want kennis van de oercultuur van het 

Mongools sjamanisme zou zijns inziens kunnen bijdragen aan de wedergeboorte aan bezieling 

en nieuwe vitaliteit in de ontzielde westerse wereld. 

Klopt deze theorie van Kingsley? Komt de (Griekse) Wijsheid inderdaad uit het Oosten?  

Kingsley voert als schakel tussen Oost en West de Mongoolse ‘skywalker’ Abaris op, een 

mythische Mongoolse sjamaan die in trance van Mongolië naar Griekenland reist. En passant 

inventariseert  Kingsley’s oudere en latere schakels tussen Oost en West en West en Oost. Er 

komen vele andere contacten ter sprake, onder andere de aanwezigheid van lange en blanke 

Indo-Europeanen met roodblonde haren in het Tarim-bassin in West-China. Hun mummies 

werden onlangs in 2003 gevonden; de oudsten dateren vanaf 2000 v. Chr. Hoe komen ze 

daar? Wat doen westerlingen in het Oosten? Wat is hun verhaal? Voor antwoorden hierop 

treden wij deze dag in Kingsley’s voetspoor en gaan op onderzoek uit. 

Grenzen vervagen. In Eurazië loopt ca 10.000 v. Chr. de laatste ijstijd af en warmt het klimaat 

op. Steppenomaden komen in beweging. Recent onderzoek toont aan dat de volkerentrek van 

Oost naar West en West naar Oost in nauwe relatie staat met klimaatveranderingen; sterker 

nog: klimaatsverandering veroorzaakt de volkerentrek. Vanaf 4500 v. Chr. ontmoeten onder 

andere Indo-Europese, Avaren, Hunnen, Turken en  Mongoolse steppenomaden uit het 

Oosten landbouwculturen die meer naar het Westen, Zuiden en Oosten liggen. Wanneer de 

bewegingen van steppevolkeren over het Euraziatisch continent gevolgd worden, vervagen de 

grenzen en worden Europa en Azië één. Deze processen volgen wij deze dag aan de hand van 

talloze kaarten die klimaar in relatie met volkerentrek met elkaar in verband brengen. 



Transformatie. In Eurazië transformeren culturen zich vanaf 4500 v. Chr. van egalitaire en 

vrouwvriendelijke oerculturen naar dominantie-culturen van heersers en slaven en waarin het 

vrouwelijke ondergeschikt wordt aan het mannelijke. Hoe bezien wij deze fase in onze 

gezamelijke geschiedenis? Zijn de veroveraars uit het Oosten helden of monsters? Luidt de 

komst van Indo-Europese en Mongoolse volken een nieuwe fase van individueel bewustzijn 

in ons collectieve bewustzijn in, zoals sommige anthroposofen menen en gaat het om helden? 

Anderen vanuit het matriarchaatonderzoek menen dat deze ‘helden’ een spoor van geweld in 

de vorm van brandstichting, verwoesting, roof, moord en doodslag achterlaten; ze 

beschouwen ze als duivels. Ligt de waarheid in het midden? Hoe komt het dat 

klimaatverandering de aarde verschroeit en versteent en tegelijk de bezieling verdwijnt? Hoe 

komt het dat mensen en culturen op het Euraziatisch continent verharden en 

vermaterialiseren? 

Het aandeel van het vrouwelijke in de oercultuur. Het is schokkend vast te stellen dat in 

Kingsley’s nieuwste boek geen aandacht is voor het vrouwelijk aandeel in sjamanisme, 

voorouderverering en oosterse en oude wijsheidstradities. En dat terwijl Kingsley in een 

eerder boek Dark Places of Wisdom of Verborgen plaatsen van Wijsheid, dat door de 

spreekster in nauwe samenwerking met Kingsley uit het Engels in het Nederlands vertaald 

werd, een sleutelrol gaf aan de Godin, de Grieke Persephone. Zij was de inwijdster van 

dichter en filosoof Parmenides aan wie zij bij zijn tocht in de onderwereld de geheimen van 

leven en dood openbaarde. Tot zijn grote opluchting overleefde hij de gang naar de 

onderwereld en kwam er levend vandaan, wedergeboren. Waar is de Godin gebleven in 

Kingsley’s laatste boek? 

Een mondiale oercultuur? Bij de evaluering van onze geschiedenis waarin steppevolken uit 

het Oosten vaak als monsters zijn afgeschilderd, is het belangrijk te beseffen dat aan de basis 

in Eurazië een egalitaire oercultuur van jagers en verzamelaars en vroege landbouwers ten 

grondslag ligt, waarin sjamanisme en voorouderverering centraal staan. Ook Indo-Europese 

en Mongoolse volkeren wortelen in deze oercultuur. Hierin genoten oermoeders respect; 

binnen de grootfamilie sjamaniseerden de vrouwen en voerden de rituelen van leven en dood 

uit. Het is de overtuiging van de spreekster dat het herinneren van deze oermoedercultuur 

verharde harten kan verzachten en met elkaar en de kosmos kan verbinden. Vanuit dit inter- 

en transculturele perspectief kunnen het uiteengegroeide Oost en West nader tot elkaar 

komen. 

De Conclusie. Gedurende de dag zal blijken dat Kingsley slechts een deel van het verhaal lijkt 

te vertellen en oerwijsheid beperkt tot Mongools sjamanisme. Bovendien laat hij het 

vrouwelijke buiten beschouwing.  Echter: het is zijn verdienste dat zijn inter- en transculturele 

benadering Oost en West dichter bij elkaar brengt en de grenzen doet vervagen. Hij wijst een 

weg naar een mondiale oercultuur die wortelt in oude wijsheidstradities, een weg die voor een 

collectieve vitale en gezonde toekomst van fundamentaal belang lijkt. 

 


