
De Lakota-Siouxindianen noemen zowel 
hun ceremonie als de zweethut ‘inipi’. 
Vanwege het gebruik van symbolen, de 
betekenis ervan en de traditie, geldt de 
inipi als één van de krachtigste en meest 
betekenisvolle zweethutceremonies ter 
wereld. Deze wordt gezien als de baar-
moeder van moeder aarde. De stenen 
staan symbool voor het zaad van vader 
zon. Wanneer de stenen de inipi worden 
binnengeschoven, vindt een soort be-
vruchting plaats. Wij mensen zijn de kin-
deren van vader zon en moeder aarde.
Henk Waltman begeleidt al sinds enige 
jaren zweethutceremonies op basis van 
de Lakota-Siouxtradities.  Onder zijn be-
zielende leiding worden eeuwenoude 
rituelen gecombineerd met moderne 
begeleidingstechnieken. 

Op mijn vraag, wat er eigenlijk gebeurt 
in de inipi, antwoordt hij het volgende:
“De zweethut is een oeroude ceremonie 
van reinigen en zuiveren. Mensen zitten 
op moeder aarde in een kring in de inipi, 
die verhit wordt met stenen. Deze ste-
nen worden rechtstreeks uit het vuur in 
het midden van de zweethut gebracht. 
Er wordt gesproken, gebeden en gezon-
gen, maar er zijn ook momenten van 
stilte en inkeer. Er ontstaat zien, erva-
ren en loslaten. Een pas op de plaats, 
herboren worden of wat er zich bij jou 
ook maar ontvouwt.” Mijn vragende blik 
wordt beantwoord met een toelichting.
“In de inipi reinig je jezelf door te zwe-

ten. Je laat hinderlijke zaken los of er 
ontstaat inzicht rondom een bepaald 
thema. Door het jouwe te delen met de 
anderen en de anderen te horen, ont-
staat er iets. Het is een omgeving waarin 
iedereen gelijk is. Elke deelnemer maakt 
zijn eigen reis.” Henk geeft zijn woorden 
de tijd om te landen. 
“De ceremonie is een uitnodiging om je, 
behalve met jezelf en de andere deelne-
mers, ook te verbinden met de krachten 
van de natuur, met moeder aarde, de 
warmte van de stenen, met ‘dat wat 
groter is dan ik en jij’. Je gaat de inipi an-
ders uit dan je er in gekomen bent. Ze 
legt een vergrootglas op datgene wat 
er leeft in je ziel. Kun je dat verstaan?” 
Mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Het is 
me duidelijk: als ik echt wil weten wat 
een inipi met je doet, zal ik het moeten 
ervaren.

Tipi
Het is al na twaalven en ik ben behoor-
lijk aan de late kant. Het is even zoeken 
naar Domein Beringerheide in Heusden-
Zolder, maar als ik eindelijk de punt van 
een tipi zie uitsteken boven de bomen 
en paardenstallen, weet ik dat ik goed 
zit. Hier, aan de rand van het uitge-
strekte heide- en bosgebied in Belgisch 
Limburg, zal ik de komende dag en 
nacht doorbrengen. Bij de tipi, de grote 
wigwam waarin we vannacht zullen sla-
pen, zit een groep van veertien mensen 
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Het zweethutritueel is in 

menig cultuur een bekend 

fenomeen. Behalve de 

Finse sauna, de Romeinse 

thermen, de Turkse hamam 

en de mushiburo uit Japan 

zijn er nog veel andere 

voorbeelden te noemen. Er 

bestaat zelfs het 

vermoeden dat tijdens de 

Steentijd in de omgeving 

van Swalmen ook stenen 

werden verhit ten dienste 

van reinigingsrituelen. De 

heilzame werking van een 

zweetritueel is wijdverbreid 

en van alle tijden.

De zweethutceremonie 
een vergrootglas 
op je ziel 
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tussen 30 en 55 jaar, in een kring op de 
grond. Henk heeft de ‘praatstok’ in de 
hand en vertelt dat het voorstelrondje 
net is afgelopen. Het is een vreemde ge-
dachte dat ik in de komende vierentwin-
tig uur met deze, voor het merendeel 
Belgische, mensen een gevoel van broe-
der- en zusterschap ga ervaren. In eerste 
instantie vallen vooral de verschillen op. 
Ze zijn weliswaar klein, maar toch. Even 
schiet het door mijn hoofd: waarom 
ga ik niet gewoon met mijn man naar 
een concert? Dat ligt toch meer voor de 
hand dan met deze mij onbekende men-
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sen, straks in zo’n laag hutje te kruipen? 
Zijn mijn ogen wel bestand tegen de hit-
te? Kom ik straks niet als een verdroogd 
appeltje de hut uitgerold? Ik hou deze 
gedachten voor me en dwing me te fo-
cussen op het thema dat ik had bedacht 
om mee te nemen in de inipi. Vertrou-
wen, dat was waar ik mee bezig wilde 
zijn. Vertrouwen in mezelf, in de ander 
en in onze politici. Wat mezelf betreft, 
kan ik hier meteen naar hartenlust oefe-
nen. Gelukkig zijn de Belgen erg gastvrij 
en openhartig. Ze roepen meteen dat er 
nog plaats genoeg is in de tipi. Ik mag in 
het midden liggen.

Wilgentenen 
karkas

Henk legt uit wat de bedoeling van de 
middag is. Het wilgentenen karkas van 
de inipi staat al klaar en ook de vuur-
plaats ten oosten van de inipi is al aan-
gelegd. Er zijn nog twee taken: het kar-
kas moet bekleed worden met dekens 
en er moet hout worden gezaagd. Zon-
der hier veel tekst aan te wijden, gaan 
de mannen zagen en de vrouwen in de 
weer met de dekens. Met de richting 
van de zon mee, worden ze in en om de 

hut gedrapeerd. Ondertussen is er tijd 
om elkaar een beetje beter te leren ken-
nen. Zo hoor ik dat ik niet de enige ben 
die voor het eerst een zweethutceremo-
nie gaat meemaken. Dat stelt gerust: er 
zijn er meer die het toch wel spannend 
vinden.
De hut is klaar en er is genoeg hout om 
het vuur de hele avond te laten branden. 
Het is tijd voor de stenenceremonie. Ie-
der kiest een basalten steen, draagt 
hem op aan zijn thema of intentie en 
plaatst hem met aandacht op de vuur-
plaats. Vuurmeester Peter zal er straks 
voor zorgen dat het vuur blijft branden 
en de stenen op de juiste rituele, veilige 
manier in de tent worden geschoven. 
We brengen samen het vuur in het hout 
dat rondom de stenen is geplaatst.
Henk roept de groep nog eens bij elkaar. 
Telkens terugkeren in de kring is een 
belangrijk element in de ceremonie. Er 
wordt verteld en geluisterd. Doordat 
we in alle rust gewerkt hebben aan de 
voorbereiding, zijn we langzamerhand 
een beetje gewend geraakt aan elkaar. 
Aan elke deelnemer wordt een kaart 
uitgedeeld met daarop drie woorden,  
vertaald uit de Indiaanse wereld. Het 
is frappant hoe goed de kaarten lijken 
te passen bij ieders persoonlijke thema 
of intentie. Ik vraag aan Henk hoe lang 
we in de inipi gaan blijven. Als wer-
kende moeder ben ik gewend om strak 
te plannen. Bovendien wil ik graag we-
ten waar ik aan toe ben. Henk  gunt me 
mijn eigen proces. “Indian time”, zegt hij 
met een glimlach. En dan: “In de inipi is  
geen tijd.”

In de inipi
“Zijn jullie allen klaar voor de eerste ron-
de?” We zitten in een kring, een koord 
met zelfgemaakte gebedszakjes hangt 
om onze hals. De gloeiend hete stenen 
worden één voor één op een riek naar 

binnen geschoven. Henk strooit salie, 
bekend om zijn reinigende werking, 
over de stenen. Daarna volgt water. We 
nemen kennis van de spelregels in de 
inipi: “Als iemand de behoefte voelt om 
iets te zeggen of te zingen, dan mag 
hij dat doen. Als je uitgesproken bent, 
zeg je als teken dat je klaar bent: Ho! 
De anderen die de spreker gehoord en 
begrepen hebben antwoorden hierop 
met: Ho! Verder gaan we niet reageren 
op elkaar. Als iemand eruit wil zegt hij: 
Mitakuye Oyas’ in. En als je dat niet kunt 
onthouden: stop.” Hierna gaat de zweet-
hut dicht.

De ronde van 
het oosten

Nog heel even kun je de stenen rood 
zien gloeien, maar al  snel is het pik-
donker binnen. Henk vertelt over de 
eerste ronde. De ronde van het oosten, 
het gebied waar het licht ontspringt 
en dat symbool staat voor de geboorte, 
de lente en de zon. De kleur rood en de 
adelaar hebben een speciale betekenis. 
Terwijl het binnen heter en heter wordt, 
horen we buiten de natuurlijke omge-
vingsgeluiden. Deze worden afgewis-
seld met drum en zang, voortgebracht 
door de andere begeleider Jean-Paul, die 
samen met Peter buiten de inipi blijft. Ik 
zoek al direct het contact met de aarde. 
De relatief koude, vochtige grond on-
der mijn handen zorgt ervoor dat ik de 
hitte beter verdraag. Ik wist niet dat ik 
zo snel zo overvloedig kon zweten. Het 
doet me denken aan water in een rivier. 
Met kalme verbazing luister ik naar wat 
de anderen vertellen: over hun leven, 
hun vragen en zorgen. Ook verbaas ik 
me over mijn eigen reactie bij het luis-
teren naar één van de jonge mannen 
waarvan ik deze middag nog dacht: die 
ziet er niet goed uit. Nu gaat er iets heel 
anders door me heen: het zou mijn zoon 

kunnen zijn. Glashelder is het inzicht in 
hoe mijn oordeel de verbinding met de 
ander in de weg staat. Een van de vrou-
wen zegt: “Ik zou willen zingen. Het lied 
heet The river is flowing”.

Zusterschap en 
broederschap

De tweede ronde is gericht op het zui-
den. Het zuiden staat voor de zomer, 
voor geel, voor de groei en het oogsten, 
maar ook voor familie en verwantschap. 
De muis, de bever en de wolf zijn de 
dieren die bij deze windrichting horen. 
Nieuwe stenen, het ritueel herhaalt zich. 
Ieder vertelt wat voor hem de begrippen 
broederschap en zusterschap inhouden. 
Wat kunnen ze het toch allemaal mooi 
onder woorden brengen, denk ik. Ik zou 
het meteen willen opschrijven, om het 
vast te houden. Maar het zou beter zijn 
om niet aan schrijven te denken, nu. 
Het denken belemmert het reinigings-
proces. De hitte is nu slechts nog te 
verdragen als we gaan liggen. Oppas-
sen dat ik niemand aanraak en niet met 
mijn voeten te dicht bij de stenen kom. 
Iemand zingt, iemand vertelt iets, ik wil 
niet praten. Weer zoek ik de koelte van 

de aarde. Het liefst zou ik als een worm, 
mijn hoofd in de grond steken. Dit trek 
ik niet lang meer. Iemand roept ‘stop’.
Op handen en knieën naar buiten. Lang-
zaam rechtop komen en voorzichtig een 
stukje lopen over de koele aarde. Mijn 
hoofd barst uit elkaar. Waar heb ik van-
middag die bak met koud water gezien? 
Ah dat helpt, de warmte vloeit via mijn 
voeten weg in het water. Ik zie heftige 
reacties links en rechts om me heen. 
Zuchten, trillen, emotionele ontlading. 
Ik wil een beetje op afstand blijven en 
niet praten, vooral niet praten. Rustig 
bijkomen, erop vertrouwen dat de ande-
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ren zelf wel weten wat goed voor ze is. 
Dat blijkt ook zo te zijn. Bovendien zijn 
Henk en Jean-Paul er om te helpen. Eén 
van de mannen geeft te kennen dat het 
voor hem genoeg is geweest. De eerste 
twee rondes hebben erg veel van hem 
gevraagd. Terwijl we dankbaar de frisse 
lucht inademen luisteren we naar zijn 
verhaal. Het is goed dat hij stopt. 

De ronde van 
het westen

De derde ronde staat in het teken van 
het westen, het gebied waar de regen 
vandaan komt. De beer, de avondsche-
mering, de herfst en de volwassenheid 
horen bij het westen. Het is de ronde 
waarin je contact maakt met wat er in-
nerlijk in je leeft. Henk vraagt ons nu in 
stilte te bidden. Bidden, denk ik, hoe doe 
ik dat eigenlijk en tot wie? Ik probeer 
het denken los te laten. Hoor ik daar een 
uil? Eindelijk vergeet ik dat er straks een 
artikel moet komen. Mijn gebed wordt 
geen tekst, mijn gebed wordt een ge-
voel. Ik word overvallen door een volko-
men onverwachte gewaarwording van 
dankbaarheid en liefde. En ik besef dat 
mijn thema ‘vertrouwen’ ondergeschikt 
is aan liefde. De hitte deert me niet. Ik 
kan het wel aan. Natuurlijk is het heet, 
heel heet. Maar zingen helpt. Er heerst 
een vredige sfeer in de inipi. We zweten 
met overgave totdat Henk aan de vuur-
man vraagt de hut te openen. 

Kinderen van het 
grote geheel

Het noorden, het gebied van het zuivere 
licht en ‘datgene wat groter is dan ik 
en jij’. De berggeit, de bergleeuw en de 
witte gans horen bij de zuiverende noor-
denwind. Dat zijn de woorden waarmee 
de vierde ronde wordt ingeleid. Wakan 
Tanka, dat wat groter is dan ons univer-

sum aldus de Lakota-indianen. Het is 
de laatste ronde en ik begin uit te zien 
naar het einde. Het einde dat de ge-
boorte symboliseert. De hoofdpijn komt 
opnieuw opzetten. Op de een of andere 
manier lukt het me niet om het advies 
van Henk, maak geluid als je hoofdpijn 
hebt, op te volgen. Ik vind het genoeg, 
ik wil eruit. Wereld hier kom ik, denk ik 
onwillekeurig als ik naar buiten kruip. 
Het is goed zo, ik ben lang genoeg bin-
nen geweest. Een eindje van de inipi 
vandaan ga ik op mijn natte handdoek 
in het gras liggen. De avond is inmiddels 
gevallen. Slechts vaag ben ik me bewust 
van enkele anderen die ook al buiten 
onder de sterrenhemel zijn. Ik hoor nog 
net het zingen en praten van degenen 
die nog binnen zijn. In de baarmoeder 
van moeder aarde, rond de stenen van 
vader zon. Vader, denk ik. Moeder. En ik 
realiseer me dat zij, net als wij, net als 
ik, kinderen zijn van het grote geheel. 
Wakan Tanka. Niet meer, niet minder. 
Ontroering maakt zich van mij meester. 
Daarna is er rust. Het is goed zo. 

Verbinding en 
evenwicht

De morning after is er nog een laatste 
bijeenkomst in de kring. De stemming 
is rustig en ontspannen. Daar zitten we 
dan, in de warme zon in een kring in het 
gras. De praatstok gaat van hand tot 
hand. Inzichten en ervaringen worden 
gedeeld. Deelnemers spreken over ge-
voelens van thuiskomen, dankbaarheid, 
verbinding en evenwicht. Bijzondere 
verhalen over verbondenheid met de 
natuur en dieren, met mensen in het al-
gemeen en met indianen in het bijzon-
der, met het universum en de kracht van 
de eigen ziel. En niemand oordeelt over 
wat er gezegd wordt. De inipi heeft ons 
in één dag tijd verbonden en tot gelijken 
gemaakt. 

Deelnemer Kristof Deferm, tevens ver-
antwoordelijk voor de organisatie van 
dit weekend, hoopt in de toekomst in 
samenwerking met Henk vaker zweet-
hutceremonies te organiseren op Do-
mein Beringerheide. Sinds hij in contact 
is gekomen met deze plek, heeft zijn le-
ven een bijzondere wending genomen. 
Deze ceremonie heeft zijn wens om het 
ritueel ook aan te bieden aan kinderen 
andermaal bevestigd. Hij is ervan over-
tuigd dat de werking van de inipi, vooral 
voor kinderen met ADHD en kinderen 
met een autistische stoornis, bijzonder 
heilzaam is. Wat mij betreft mag hij zijn 
doelgroep uitbreiden. Gezinnen, fami-
lies, gemeenteraden, de regering. De 
wereld wordt hier beter van.  

TEKST: ANK AERTS
WWW.ENSuITETEKSTBuREAu.NL

FOTOGRAFIE: TWAN WIERMANS
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Henk Waltman begeleidt regelmatig 
zweethutceremonies op basis van 
tradities uit de cultuur van de Lakota-
Siouxindianen. De ceremonies worden 
in Limburg georganiseerd op daarvoor 
geschikte plekken in onder andere 
Koningsbosch en Heusden-Zolder 
(België). Sinds kort is er ook een plek 
ingericht in Nederlands Mechelen op 
het bijzonder idyllische domein van 
Frits Vromen. Voor meer informatie: 
www.magpeya.nl

Meer 
informatie
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