
Gert Brouwer onderzoekt spookhuizen 

GERT BROUWER: "IK LOOP WELEENS DEUKJES OP"   

Dit keer laat ik jullie kennismaken met de zesendertigjarige Gert Brouwer uit Roosendaal. 

Gert ontdekte zijn gave in 2005. Het bevriende medium Marion Berendsen heeft Gert vanaf 

dat moment tips gegeven. Hieruit ontstond een bijzondere vriendschap. Zij volgden elkaar op 

de voet en deden elkaar regelmatig voorspellingen. In het jaar 2005 kreeg hij, nadat hij onwel 

was geworden, een visioen. Tijdens dit visioen had hij extreem hoge koorts. Zijn gids Doija 

nam Gert mee naar het witte licht. Hij kreeg het pad te zien wat hij zou gaan bewandelen. Tot 

verbazing van hem zelf en zijn omgeving was hij na een uur weer volledig opgeknapt. De 

koorts was weg en Gert wist vanaf dat moment wat hem te doen stond. Zodoende werkt Gert 

sinds die tijd al enige jaren als medium, coach en counselor. Regelmatig organiseert hij 

paranormale beurzen en geeft hij cursussen in het ontwikkelen van de paranormale gaven. 

Volgens Gert is spiritualiteit een geloof en het paranormale een bewustzijn. 

Daar Gert in de avonduren een belangrijke afspraak had in Hilversum, nodigde ik hem uit om 

bij mij thuis in Almere te komen lunchen. 

Gert blijkt een kruising tussen een spraakwaterval en een skippybal. Zijn enthousiasme straalt 

duidelijk van hem af. Hij heeft namelijk veel te vertellen en is vol van zijn nieuwste projecten. 

Dit is dan ook de reden waarom ik hem zou gaan interviewen. Gezien zijn ongeremde 

overtuigingskracht en zijn snelle denken, was het voor mij bijna onmogelijk om een selectie 

van vragen aan hem voor te leggen. Mede door mijn nieuwsgierigheid en mijn eigen 

ervaringen in spookverschijnselen, stuiterde het vier uur durende gesprek letterlijk alle 

kanten op. 

                                    -------------------------- 

De laatste tijd heb jij je werkterrein verbreed en heb je Paranormal Society World 

opgericht. Wat houdt dit precies in? 

Paranormal Society World houdt zich onder mijn leiding bezig met het onderzoeken van 

gebouwen en huizen waar paranormale activiteiten aanwezig zijn. Tevens houden wij ons 

bezig met onopgeloste misdrijven en vermissingen. 

Wat bedoel je precies met paranormale verschijnselen? 

In oude panden bevinden zich vaak nog aardgebonden entiteiten en andere energetische 

vormen. Met meetapparatuur zoals infraroodcamera's en speciale geluidsapparatuur 

proberen wij de aanwezige activiteit te meten. 

Je doet ook uitdrijvingen in gewone woonhuizen. Je noemt het zelfs exorcisme. Dat 

klinkt nogal heftig? Wat is jouw definitie van exorcisme? 

In het geval van exorcisme is er sprake van een demonische of andere verkeerde 

aanwezigheid. Dit zijn geen normale aardgebonden entiteiten maar kwade krachten die de 

bewoners van het huis ziek kunnen maken. 

http://andewit.web-log.nl/an_de_witakkermann/2010/04/gert-brouwer-on.html


De meeste verschijnselen zijn vaak afkomstig van de bewoners. Hou jij er rekening mee 

dat de psychische toestand van de bewoners hierin een grote rol zou kunnen spelen? 

Ja, soms is dat ook zo. Natuurlijk houd ik hier ook rekening mee. Maar in het geval van een 

verkeerde energetische kracht is het belangrijk dat deze eerst wordt uitgedreven. 

Hoe doe jij dat? Doe je dat met behulp van je gids? 

Het gehele team doet het voorbereidende werk zoals onder andere de intake en voor-

oriëntatie. Ook doen zij vooronderzoeken aan de hand van psychometrie. Op de dag zelf 

plaatsen zij de apparatuur. Zij bevinden zich allen in een verschillende ruimte. Op het 

moment van uitdrijving kan ik namelijk niemand om mij heen hebben. Het contact gaat vaak 

heel snel. Meestal heb ik dankzij de grondige voorbereiding van het team, de energie binnen 

tien minuten verdreven.  

Dat klinkt voor mij zeer ongeloofwaardig. Je doet het dus binnen tien minuten zonder 

hulp uit de geestelijke wereld? Wat is jouw werkwijze? 

Wanneer ik een energetische vorm heb gelokaliseerd, zet ik hem vast en verdrijf ik hem met 

mijn eigen geestkracht. Hierna breng ik hem naar het voorportaal van de geestelijke wereld. 

Hier wordt de energie opgevangen en verder begeleid. 

Het klinkt vrij eenvoudig. Er zijn mij toch zeer hardnekkige gevallen bekend. Een 

entiteit of demon ontneemt vaak de energie van de levenden om zich te kunnen 

manifesteren? Dit is meestal ook de reden dat bewoners onverklaarbaar ziek worden. 

Ja, dat is een goeie opmerking. Natuurlijk loop ik weleens deukjes op. 

Deukjes? Hoe bedoel je dat precies? 

Dat kan zich uiten in ernstige hoofdpijnen en zelfs een maagzweer. Maar dit alles was in het 

begin. Gaandeweg bouw ik steeds meer weerstand op. Ervaring doet veel in dit vak. 

Je hebt er nog al wat voor over! Sluit jij je zonnevlecht wel goed af voor je aan het werk 

gaat? 

Het kan altijd gebeuren dat ik daar even niet goed op heb gelet. Meestal gaat het goed en 

verlaat ik ongeschonden de locatie. 

Jouw teamleden moeten ook over stalen zenuwen beschikken. Op welke basis selecteer 

jij de mensen die je in je team toelaat? 

Dit doe ik op mijn gevoel. Het is echter belangrijk dat wij een juiste taakverdeling hebben. 

Zelf doe ik het uiteindelijke werk en moet het team mij onvoorwaardelijk ondersteunen. 

Hoe ziet de toekomst van PSW er uit? 

Momenteel werk ik hard aan naamsbekendheid. Er zijn inmiddels veel contacten. Er is zelfs 

interesse vanuit Amerika. 23 april heb ik een radio-interview met het Amerikaanse 

radiostation Paranormal X. (zie website voor live-streaming)  

http://www.paranormalsocietyworld.com/media.html


15 mei houden wij in bijzijn van de pers een onderzoek op een zeer bijzondere plaats. Hier 

zullen ook enkele bekende Nederlanders hun medewerking aan verlenen. 

Sinds kort werken wij ook samen met B.P.I Belgie van founder Wim Coppens. 

Het is mijn ultieme droom om televisieprogramma's over dit onderwerp te mogen maken zoals 

men dat al jaren in Amerika doet. 

Tot slot wil ik je toch nog even vragen waarom je dit allemaal doet. Wat is jouw 

drijfveer? 

Bewijzen dat er paranormale activiteiten zijn. Om één en ander te staven heb ik regelmatig 

gesprekken met wetenschappers. Het zou mooi zijn wanneer er wetenschappelijke erkenning 

komt voor het paranomale. Het is ook prettig om mensen te helpen zodat zij weer rustig in 

hun eigen huis kunnen leven. 

                               ----------------------------- 

Het mag duidelijk zijn dat de energieke Gert een vast doel voor ogen heeft. Gert wordt onze 

nationale Ghostbuster die zich door niets en niemand laat weerhouden. Dus ook niet door 

demonen en geesten. Uiteraard zal ik Gert volgen en ben ik zeer benieuwd naar het 

bijzondere onderzoek waarbij een zeer bekende Nederlander een grote rol zal spelen. Daar 

zal ik dan ook vast en zeker op terugkomen. Als laatste wil ik toch nog even benadrukken om 

vooral zelf niet op dit vlak te experimenteren. Je moet geestelijk zeer stevig in je schoenen 

staan om het gevecht met duistere krachten aan te kunnen. Het is geen spelletje. Wanneer je 

met het paranormale gaat spelen, loop je het risico dat het paranormale met jou gaat spelen. 

Mocht je last hebben van dit soort verschijnselen kun je het ook negeren. Wanneer je er 

aandacht aan schenkt, geef je het recht tot bestaan. Angst is tevens een goede basis voor dit 

soort krachten.  
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Wanneer je de verrichtingen van Gert wilt volgen of meer wilt weten, raad ik je aan zijn 

websites te bezoeken.  

http://www.paranormalsocietyworld.com/ 

http://www.spirituelecirkel.nl/ 
 

http://belgianparanormalinvestigators.be/bpi_nl.htm
http://www.paranormalsocietyworld.com/
http://www.spirituelecirkel.nl/

