
MARIANNE SCHROK VAN EEN GEESTVËR§C}4IJNIN§

Marianne Notschaele-den Boer (56) ziet op een zondagochtend een doorweekt
meisje in haar keuken. Een geestverschijning. Als de kat ook op het kind reageett,
weet Marianne dat het écht is wat ze ziet.

. Ïo ;;if: ;:. ijn man dacht dat ik gek geworden was toen ik
*:t+i *Í:, hem vertelde dat er zojuist een dood meisje in
ïrel tliliryà onze keuken had gestaan. Hijis de nuchterheid1lÉ' 'i 1,'. ;"'l
.j.ry# '- j ïi".: zelve, net als ik. Maar ik had toch echt een licht-
grijze massa gezien die in een meer vaste vorm veranderde:
een doorweekt meisje van een jaar of zes met twee vlechtjes.
Ook de kat had haar gezien. Hij zette een hoge rug op, kreeg
een dikke staart en begon te sissen. 'lk wil met de poes
speien,' zei het meisje. M'n hart ging als een razende tekeer.
Ik was zo bang dat ik net als de kat reageerde: 'Kssst, ga
weg,' zei ik.
Van kleins af aan voel ik dingen aan. Soms weet ik iets van
tevoren of ruik ik een bepaalde geur. Ook zag ik vroeger
weleens doorschijnende wezens, maar mijn ouders zeiden
dat dat mijn fantasie was. Daarom besteedde ik er niet te veel
aandacht aan. Tot dat moment met dat meisje. Ik was begin
dertig en realiseerde me voor het eerst: het is écht wat ik zie.
Door de reactie'u,an de kat wist ik dat ik het niet had verzon-
nen. Dat gevoel w,erd versterkt toen een paar maanden later
een cliënt, die voor therapie bij me kwam, zei: 'Hé, er ligt
allemaal water op de trap. En er staat een meisje bij je
achterdeur.' Hè? dacht ik. Is dat hetzelfde meisje? En ziet hij
het ook? Toen hij weg was ben ik op de trap gaan zitten en
heb ik mijn aandacht op het meisje gericht. Het duurde niet
lang voordat ze verscheen. 'Jullie poes vindt mij niet lief ,' zei
ze. Ik legde uit dat hij een beetje bang was, en ik ook. Uit ons
gesprekje bleek dat ze niet wist dat ze verdronken was. 'Ik
wil naar mijn moeder toe,' zei ze. 'Maar ik kan haar niet
vinden.' Boven haar zag ik een piepklein llchtje. 'Daar moet
je naartoe,' zei ik instinctief. 'Echt?' reageerde ze nr-ijfelend.
'Mama!' hoorde ik na een tijdje. Ik kreeg tranen in mijn
ogen; ik had haar herenigd met haar moeder.
Hoer.l.el deze ervaring een kentering betekenCe. en lk ii'isr
dat ik iets met mijn gevoeligheid moest doen. c,.-:rie hel
nog twintig jaar rroordat ik écht erkende da: :i ::.:::r,rnaal
begaafdben. Biijkbaarvondikhet al dieiai.: - -r. .: ::rÈ
Inmiddels schrijf ik erover en help ik ande:::. 1,,::, :=: -i
geesten kan oproepen, dat kan niet op cc:t--:-.=: * . -'.,,: :--

geef informatie aan mensen die dezelfde .:-, =- - -:- .-:_ r;rl
als ik. Hoe ze ermee om kunnen gaan. \\-=:_- .-.:, : .' r-t:r.
maar niet altijd even makkelijk." I

'F-.iet was een
meisle van een
laan ol zes met
een doorweekt
lurkle aan


