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,~,~~.:i'4~wereld vergaat en dat is op zich al vervelend genoeg. Maar stel, je bent ook nog eens bezeten d~or
• ,,'\>' ",,',., , ,
·~~.~ade geest ... dan kun je ervan uit gaan dat ze je bij de hemelpoort resoluut weigeren: Geen paI)..i~~~~:,;:":..;
H,ebrengt de verlossing met the real exorcist. ";;"~~ "
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verbeelding. En al ben ik sceptisch, toch
ben ik er niet helemaal gerust op dat ik
ongeschonden uit deze strijd zal komen ...

WHO YOU GONNA CALL?
DE KENMERKEN',
Volgens Pieter is onze cliënte er gelukkig:," ;-
op tijd bij en is er waarschijnlijk nog' ,
geen sprake van volledige bezètenheïa,.:~)/'·
want dat zou de uitdrijving een stuk ,,' .
gecompliceerder maken. Maar hoe w~~t-je'
eigenlijk of je bezeten bent? Pieter ~~ifif"
met een indrukwekkende WaSlijst:, 'Zitäre';
.veFffio'êidh-eid is eënveèlvoorikorrîènd '
klachtl-begint 'hij, ~maat 09k hèllc6Ji .

.'gevoel hebben, dat er ic;:m;uild.\)ij je,i's/ê_én
substantiële g~dr:i.gsvè.r1ûide.tmgorid' .
4ingen~dt:lelJ'0;f,zeggè-~ die je hele '

_I." ",-s,~~-.,.~Îr'';-' .:r~,;,~_~,,": :. - . ':., '3R~i .. '
."4 -~;~$~?..."

Pieter en Aschwin drijven samen al
jaren kwade geesten uit, Ze worden
opgetrommeld wanneer een geest zich aan
iemand heeft 'vastgeplakt' of nog erger, er
bezit van heeft genomen. 'Van bezetenheid
is sprake als een geest echt in het lichaam
van een persoon zit en de controle
langzaam overneemt,' legt Aschwin uit. In
het geval van het laatste kan de geest de , .'
bezete~e zijn wil,opl~,~~en en h~m efIiiár"



..•.

Reden genoeg om direct aan de uitdrijving
te beginnen ...

aura zit. Ja, inderdaad, een gat in haar al;lra. "
Bij deze vrouw blijkt dat linksboven bij haar' .. '
nek en schouders te zijn. Iets watPieter nadat-':
hij zijn handen op haar rug heeft gelegq:""'-.-...........,
bevestigt. Ze zetten bakjes met water, zout
en een paar kaarsen om haar heen en steken '
blaadjes salie aan. Dat laatste veroorzaakt .
een indrukwekkende rookontwikkelirig én .
een penetrante, niet onaangename geur r, 'Wè.

THE EXORCISM
Pieter vraagt haar plaats te nemen op een
stoel. Dan scannen de mannen haar met een
thermische camera: een apparaat waarvan
Pieter me eerder heeft uitgelegd dat ze
daarmee kunnen meten waar het gat in haar

plotseling eén vreemde taal kunnen
en! 'Nàdat de cliënte ons binnen heeft

\' eêrikriappe brunette van begin
:~Îtt~ vooralsnog volstrekt .norrnaal

" , t, .ljé~én we plaats in haar ietwat
r r 'elige.maar gezellige woonkamer.

D' '·.doetie.haar kfachten uitgebreid uit de
do1:k .n: "fi?be~delaatste tijd heel boos en

;,) \\ .

regelln'a:tlg wo.7deaanvallen waarbij ik
et-zolang moet overgeven tot er bloed

t ,:~rmt:: .
:,lijkt net of er echt iets uit mijn lichaam

'!!ltst heb ik mezelf geslagen,
aar kan ik me bijna niets meer van
erenen soms zeg ik dingen en denk

eg jenu \yeer?' Ook klaagt ze over
ej.fi-;;;i4h""i~JnyolgeJ?s Pieter .'
a;UimaaL typische kenmerken van,
êlijl<ê')"öéietenheid .
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t" '·.ge.b.ruiken deze klassieke methodes om
~feventuele geesten van buitenaf te weren, legt
*;; f~~ter uit. 'En de rook zorgt ervoor dat de
~i~~,;gee~t;als' hij er eenmaal uit is, niet zo makkelijk
~me,er inhet lichaam terug kan: Dan legt
_ .1. - ,

t:.AScp.w4rz,ijn handen weer op haar rug. Hij
r:.,heeft meverteld dat hij. daarmee het gat groter
:·:t·:m~;~~,.z,?dat hij de geest er als het ware uit kan
. iPtrekken;' Hoe hij dat precies doet, kan hij niet

:Ueggen. 'Maar: zei hij, 'het zit hem allemaal
. ~)hijn handen: Pieter heeft ondertussen een

"ëTgèpakt waarmee hij kleine cirkels draait.
.:or'lÎein zachtjes praten en vraag me af wat

:. ibdsnaam aan het doen is.
.,nige. tif4 wordt het me duidelijk:
. .~ét<t~geès't!Pieter vraagt of ze

~en~<beeidvip: zichzelf.kán geven.
, w van 'Duitsèifkomst,

1._, ~_~::#,•..<,!J __•. ~f>-.-.'.

CHECKLIST
Met deze checklist kom je erachter of je
bezeten bent:
Je vertoont ineens ander gedrag.
Je hebt last van zware vermoeidheid.
Je voelt een drukkend gevoel op hoofd
en/of schouders.
Je eet ineens alleen maar sla terwijl dat
voorheen patat was.
Je begint plotseling met roken, drinken
of drugsgebruik (of alledrie).
Je hoort stemmen en/of ziet schaduwen.
Je hebt een totaal andere
(uitdrukkingsloze) gezichtsuitdrukking.
Je spreekt plotseling Chinees.

Helma is volgens hem gefrustreerd, omdat
ze niet zo goed weet wat ze moet doen.'
Verder zegt ze boven de 40 jaar te zijn, maar
onder de 50. Dus blijkbaar: schamen ook ,: ~1
geesten zich voor hun leeftijd, want waarom ~~
zegt deze tante niet gewoon hoe ~ud .~!' '.1

. - ".
PISSIG " '.' .,'..
Helma is dus een gefrustreerdg da.~. . ,:""". ~ ._. .
ik vraag de mannen of dat e~n typ~sc..h .: .•.
kenmerk is van de geesten die-bezit ~.Q.·ieq:
lichaam willen nemen. De h~~n lrnik'ke~,: ":.
instemmend: 'Het gaat vaak o.tÎ\ g~(tn'~;.:
niet door hebben dat ze zijn gest.ot~xi':i3r·
man die ~ijvoorbeeI~ met .160~!~~ t-
per u~r.ult de bocht l~,~evlogen-:~1;l"OP.~if

. dood tsof een vrouw die op haal4}t~r:fb
zoveel morfine krijgt toegediendd ..
zidi nergena'rîieer van bewust i(dU$

'"..~ .'-v.
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~ ....
., ; '~i 'niet va~ haar dood. Dat zijn de geest1P:;', "yi
. die. ier-blijven rondhangen en na, lange

tijd raken ze gefrustreerd. Geesten die 1
bezit van iemand willen nemen, vöéle!i _
zich vaak onbegrepen en gaan op.zoe~·i-·,·,
naar manieren om daar iets aan tedéen ..,.... .
Het zijn dan ook meestal-geen Iieverdjés.
Daarom is het beter om het tevoork~1l!~n.
Maar hoe doe je dat? Gelukkig is er een
vrij simpele manier: je hoeft je alleen ~aar
bewust te zijn van het feit dat jij je op çen
plek bevindt waar je eventueel bezeterr'; .., .
kan raken. Bijvoorbeeld' op een kerkh.or.:,:,
'Alleen die alertheid is al genoeg: stelt;" z:' :',
Pieter ons gerust . .'Dat is de sleutel: Helaas '}", ,j~ '. . .........•.•... "' ..•
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gat in haar aura dicht te maken. Toch
de mannen haar voor de zekerheid nog
wat kruiden mee, die moeten helpen he
gat verder te dichten. Op mijn vraag waa
Helma nu is, zegt Pieter nonchalant: 'Oh,
ze hangt hier rond. We nemen haar zo mee
naar huis en daar helpen we haar eindelijk
over te gaan: Ah, dat wordt een gezellige
autorit. Voor ik de deur uitga, kijk ik nog
een keer argwanend om. Kreeg ik nou net
een duw in mijn rug? FHM

Voor meer informatie www.geestenenzo.nl

HOE KAN JE
BEZETEN RAKEN?
Met glaasje draaien.
Spelen met een Ouijabord.
Bij verslaving.
Tijdens spirituele handelingen als me-
ditatie, yoga of een healing.
Met zwarte magie.
Bij een bezoek aan een kerkhof of
oude gebouwen met een rijke geschic- ,
den is (psychiatrische inrichting, pest-. u

huis, bunker, etc). .'f':"o' ~.,


