
ten op de doorbraak
Naast Sapaho iser in Nederland een aantal andere samenwerkingsverbanden die met behulp van buitenzintuiglijke waar-

nemingen politieonderzoek probeert te ondersteunen. Deze blijken op vergelijkbare wijze te werk te gaan en met dezelfde

moeilijkheden te maken te hebben. Maar over de toekomst zijn ze desalniettemin positief. Medium Gert Brouwer, directeur

van Paranormal Society Holland: "De kloof tussen ons en de politie wordt steeds kleiner." TEKST: NIELS BRUMMELMAN

&skind ziet Marysse Bottenheft in haar dromen

levensechte beelden van de meest gruwelijke
isdaden. Pas op haar 34" durft ze daar met

iemand over te praten. De pijn van de eenzaamheid
van de tijd daarvoor wordt verzacht, als ze merkt dat ze
gericht met de paranormale indrukken aan de slag kan.
Met een vriend stort ze zich op een zaak van vermist
materieel. Marysse: "We kozen bewust voor een affaire

waarbij geen mensenleven verloren was gegaan. Het was

puur uitproberen namelijk. Wat was er met de doorge-
kregen informatie mogelijk? Als ik
eraan terugdenk waren we vrij naïef.

Binnen de kortste keren stapten
we op de politie af, terwijl pas ná

dat vruchteloze bezoekje de
meest waardevolle informatie

Paranormal Society
Holland (PSH)
PSHbestaat uit een
team van meer dan
tien vrijwilligers dat
zich naast het oplos-
sen van vermissingen
en misdrijven onder
andere bezighoudt met
uitdrijving en huisreini-
ging. PSHis partner van
de stichting 'Stop
Loverboys Nu'.

SAMENWERKING
Inmiddels is Marysse heel wat ervaringen rijker. Ze weet

nu dat de informatie nooit rechtstreeks doorkomt, maar
dat er altijd gewerkt wordt met symbolen, associaties en
omschrijvingen. Dat maakt het werk er niet makkelijker
op: "Het is vaak zoeken naar een speld in een hooiberg.
Ga maar speuren naar dat ene groene schuurtje in

Deventer of Den Haag. Dat is bijna niet te doen. En heb je
dat schuurtje uiteindelijk toch gevonden, dan ben je niet

bevoegd om er een kijkje te nemen of om aanvullende
informatie bij de politie op te vragen." Toen Marysse
merkte dat ze door betrokkenen bij een zaak waaraan ze
werkte bedreigd werd, was de maat voor haar vol. Nooit

meer zou ze op eigen houtje onderzoek doen. Ze

besloot haar kwaliteiten met die van anderen te
bundelen. Stichting

Enigma


