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Geest

op zoek naar
wonderdokter

In het vorige nummer van ParaVisie
beschreef reïncarnatietherapeute
Marianne Notschaele-den Boer hoe
ze tijdens een ‘Open-Huizen-Dag’
tegen dolende zielen opliep in te koop
staande gebouwen. In aanvulling op
het schrijven van dat artikel schoot
haar een andere situatie te binnen,
waarbij een entiteit een rol had
gespeeld. Marianne vertelt nu niet
over geesten ín leegstaande huizen,
maar over een spook in haar eigen
tuin!
Tekst: Marianne Notschaele-den Boer

Bij de allereerste bezichtiging van het huis waar ik nu woon,
ruim twintig jaar geleden, rook ik bij binnenkomst in de gang
bij de voordeur een brandlucht. Noch mijn partner noch de
makelaar bemerkten de geur. Dat die ‘rooklucht’ verband hield
met de toenmalige eigenaar, hoorde ik pas na het tekenen van
het koopcontract. Hij was vrijwilliger bij de brandweer én had
meegeholpen bij het blussen van een grote brand in dit pand,
voordat hij er zelf ging wonen met zijn gezin. Paranormaalgevoelig als ik ben, ving ik een energie-echo van brand op. Nadat
mijn man en ik de gekochte woning betrokken, maakten we
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alles goed schoon. Binnen, buiten, gewoon én energetisch. De
rooklucht verdween. Het huis werd van ons.

Boze geest
Vijf jaar na onze intrek in deze in 1924 gebouwde woning, ‘zag’
ik op een zomeravond in het schemerdonker de contouren van
een mannenhoofd bewegen, aan de buitenkant van het woonkamerraam. Alsof een half doorzichtige, leeggelopen ballon in
de gedaante van een hoofd heen en weer wiegde in de wind.
De vorm die ik waarnam wiebelde heen en weer, op één plaats.
Na inzoomen werd het vage hoofd beter zichtbaar als plaatje:
een kale oude mannenschedel, kleine ogen, grijze piekharen
bij de oren, een snorretje. Er hoorde een gedrongen, gebogen
lichaamssilhouet bij. Ik veronderstelde dat het om zielsenergie
ging van een overleden oude man, een tachtigplusser. Energie
die tamelijk onprettig aanvoelde. ‘Hij’ was boos.
Ik ging een gesprek met hem aan, wilde weten wat hij hier
deed. Via mijn gedachten ontspon zich een woordenwisseling
met deze verschijning. Daaruit begreep ik het volgende. Toen de
oude man nog leefde, in de jaren zeventig van de vorige eeuw,
had hij een ernstig zieke vrouw. Zij kocht medicijnen bij een
‘bijzondere dokter’. Deze medicamenten werkten niet, de vrouw
stierf. Kort na háár dood overleed de man. Na het verlaten van
zijn dode lichaam, ging hij als ziel op zoek naar ‘die dokter, die
de verkeerde medicijnen had gegeven’. Als boze geest wilde hij
verhaal halen. En jawel, de genezer waar het om draaide, zou
precies op deze plek waar wij nu wonen, gewoond hebben! De
ziel van de overleden tachtigplusser hield de dokter nog steeds
verantwoordelijk voor de dood van zijn echtgenote. Of dat
werkelijk waar was? Mogelijk was de vrouw ongeneeslijk ziek
geweest en hielp geen enkel medicijn, regulier of alternatief, om
haar nog te genezen.
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Enkeltje hemel
Omdat ik deze entiteit niet in mijn achtertuin wilde laten
rondspoken, begon ik hem uit te leggen dat het inmiddels jaren
geleden moest zijn geweest dat die dokter alias alternatief genezer/arts dit huis had bewoond. Die arts was al lang vertrokken.
Waarnaartoe, geen idee. Misschien was die dokter ondertussen
ook wel gestorven en zocht de geest op de verkeerde plek?
Kon hij niet beter verhuizen naar andere sferen, in plaats van
rond mijn huis te blijven hangen? Was een enkeltje richting zijn
overleden vrouw een optie? Het werd een pittig klusje. Na lang
‘onderhandelen’ snapte de rondspokende ziel dat hij vrij was om
een andere kant op te gaan. Boosheid kon hij beter omzetten in
liefde. Ik was opgelucht toen hij zijn onzichtbare biezen pakte
en uiteindelijk koos voor Het Licht. Met mijn derde oog zag ik,
hoe het beeld van het zwevende mannenhoofd op het laatste
moment, symbolisch gezien, slonk tot een leeggelopen ballon.
Het tuinspook liet zich niet meer zien.

Dorpsroddel
Een jaar na vertrek van deze zoekende schim naar lichtere
sferen, hoorde ik een buurtroddel. Het jaren-twintig-huis waarin
ik woon, zou eind jaren tachtig door onbekenden in brand zijn
gestoken om ‘een wonderdokter zo te dwingen tot vertrek uit het
dorp’. Niemand wist precies meer wíe dat vuur destijds had aangestoken; de dader lag zogezegd op het kerkhof. Een buurvrouw
vertelde me, dat mensen die hier in het rustige buitengebied
van dit dorp woonden, indertijd meer dan genoeg hadden van
‘de wonderdokter die hier woonde’. Hij behandelde en genas
zieke mensen die van heinde en verre kwamen. Ook al wisten
buren niet wat hij exact deed, hij genas velen. De dokter zou
kunnen magnetiseren; eveneens verkocht hij eigen brouwsels als
medicijn. Zijn ‘wonderen’ zorgden voor veel bezoekers, maar ook

‘Als boze geest kwam hij verhaal
halen. Bij ons in de achtertuin!’
voor rijen geparkeerde auto’s die toegangswegen blokkeerden.
Tot stijgende ergernis van omwonenden. Verrichte de wonderdokter voornamelijk financiële wonderen voor zichzelf? Na het
verwoestende vuur stond zijn deels afgebrande woning lange tijd
leeg. De geheimzinnige genezer was vertrokken met onbekende
bestemming. In 1990 werd het huis herbouwd en opnieuw door
een gezin bewoond.

Scherven
Vanaf 1997, toen ik hier kwam wonen, kwamen mijn partner en
ik jaarlijks bij het omspitten van gedeeltes van onze achtertuin
glasscherven tegen in de omwoelde aarde. De scherven leken
afkomstig van ouderwetse bruine glazen potjes en apothekersflesjes. We vonden het raar, maar konden het nergens mee in verband brengen. We hielden het op ‘scherven brengen geluk’. Nadat
de boze geest van de overleden oude man (in 2005) definitief
vertrokken was, en herenigd in Het Licht met zijn overleden
vrouw, kwam ik die glasscherven niet meer tegen.
Toeval, dat ik hier als reïncarnatietherapeut (en energiewerker)
kwam wonen? Niet meer ter zake doende rest-energieën en
dolende entiteiten laat ik - als het zo uitkomt - netjes verdwijnen.
Energie in en om ons huis is gezuiverd. Het deel van de tuin dat
achter mijn praktijkruimte ligt, gebruik ik af en toe nog om ‘tijdelijk zielen in te parkeren’. Daarover een andere keer meer! Dat is
een verhaal op zich. •
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