
Bezetenheid… 

Bezetenheid kennen wij allemaal als de verwoording van dat iemand totaal gek is. Of de film de 

exorcist doet er nog een schepje boven op. Wat is nu eigenlijk bezetenheid in de volksmond. 

Wikipedia schrijft het volgende: Wanneer een persoon bezeten is door een entiteit/demon kan 

deze de controle over zichzelf verliezen en gedragsstoornissen vertonen. Dus een psychose en 

bezetenheid liggen dicht bij elkaar? Een vraag waar discussies over kunnen los barsten. 

Ervaring 

Het woord ervaring tja zou je zelf bezeten willen zijn. Nee, want je weet echt niet wat je over komt 

op zulke momenten. In mijn carrière als medium en paranormaal onderzoeker ben ik dit fenomeen 

enkele keren tegen gekomen. De ervaring leert dat de ene wel bezeten is en de andere weer niet. De 

mensen die ervaring hebben met bezetenheid ervaren een enorme traumatische levenswijze. Zij 

verliezen langzaam alles om zich heen en sluiten alle contacten met de wereld af. 

Amsterdam 

De telefoon gaat in mijn praktijk en ik neem hem als gewoonlijk op. De andere kant van de lijn hoor ik 

iemand diep adem halen. Hij verteld zijn naam (wij noemen hem Adrie), hallo met Adrie. Gevolgd 

met een diepe zucht verteld hij mij dat hij zijn leven op wilt geven. Zijn relatie staat op springen, zijn 

huis is hij bijna letterlijk kwijt en ook zijn werk loopt niet meer zoals hij wilt. Maar Adrie zelf is ook 

geestelijk op zijn einde. Het enige is zijn smeekbede om hem te helpen. Ik kom uit Amsterdam 

verteld hij mij en gevolgd met zijn gehele verhaal. De structuren die hij verteld klinken bij mij als 

muziek in mijn oren. Is dit niet dezelfde structuur als dat van mijn ervaring uit een van mijn eerste 

columns die ik schreef. Ja denk ik! De man belooft foto’s te sturen en ik beloof hem een paar uur 

later te bellen. 

Foto’s 

Even later zie ik de foto’s in mijn emailbox verschijnen en schrik mijzelf gelijk helemaal dood. Een 

onaardig figuur zit op het bed met hele aparte ogen. Daarbuiten zie ik een gedaanten staan, het is 

een jongen die verongelukt is. Snel pak ik de telefoon en bel Arie op. Ik zeg tegen hem wat een foto’s 

en hij blijft stil. Ik vertel hem van de rare wezen en zegt klopt daar ben ik bang van. Ook vertel ik over 

de jongen die verongelukt is en gebruikt wordt om met hem in contact te komen. Klopt zegt Arie het 

is de buurjongen. Maar dat rare wezen zeg ik dat moet weg dat is hetgeen wat jou lastig valt. Hij 

herkent hoe ik het omschrijf. 

Problemen 

Arie klapt helemaal uit elkaar en verteld dat hij echt geterroriseerd word. Hij is van de trap geduwd 

en hoort rare geluiden. Hij ruikt een enorme stank om hem heen en zelfs zijn baas op het werk ruikt 

het sommige momenten. Een ongeluk op het werk richting Arie die uit het niets komt. 

Gebeurtenissen die niet te omschrijven zijn. Het ergste is dat Arie op een dag niet kon remmen met 

zijn auto. Bij de garage gekomen niets met de autoremmen aan de hand. Ik vertel Arie dit is werk van 

een kwaadaardige energie. 

Hulp 



In een kleine groep gaan wij naar Amsterdam om Arie te helpen. Onze camera stellen wij op en 

zetten daar alarm eenheden weg. Op een moment wordt de camera verdraaid die vaststaat op een 

statief. De alarmen gaan af en wij spoeden naar de plaats delict. Niets te zien en te voelen. Terug 

kijkend naar de beelden horen wij een enorm grom geluid en waarvan je de kriebels krijgt. Arie 

veranderd opeens in een heel boos persoon. Dat is het moment dat ik opsta en zeg hier moet een 

exorcisme gedaan worden. De hulp voor de goede man was gelukkig al aanwezig. Op dat moment 

verander ik en kom in trance te staan tegenover Arie. Andere houden Arie vast en wij doen een 

exorcisme op de goede man. Hierna gevold op het gehele huis. Na het gehele ritueel zitten wij 

allemaal bij elkaar. Voldaan zijn wij zeker. 

Dank 

Arie kijkt mij aan en zegt zie je de zon schijnt weer door mijn huis. Hij kijkt in zijn spiegel en glimlacht 

mijn ogen staan anders. Voel mijzelf fijner. 2 dagen later krijg ik een bericht dat alles oké is, zijn huis, 

relatie en zijn werk. Hij zegt was ik toch niet gek of krankzinnig. Nee goede man je was bezeten! Door 

een energie die niet in ons bestaan hoort.  


