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'Van paragnosten en mediums wordt verwacht dat ze een mysterie
binnen tien minuten 'gekraakt' hebben. Maar zo werkt het niet'

was geboren. Tot de beslissing om samen met andere
mediums te werken aan de oplossing van misdrijven of
vermissingen, kwam ook Gert Brouwer van Paranormal

Society Holland (PSH). Hij geeft de voordelen ervan aan:
"Ieder teamlid heeft een eigen specialiteit, dat is heel

prettig omdat het de kans vergroot dat je een volledig
beeld van de zaak waaraan je werkt krijgt. Onze benade-
ring is drieledig en bevindt zich op het psychologische,
paranormale en technische werkvlak. Afhankelijk van

zijn of haar specialiteit begeeft een paranormaal resear-
cher van PSH zich tijdens het onderzoek voornamelijk op

één van deze drie werkvlakken. Op die manier ontstaat
wat mij betreft een optimale balans. Daarnaast bedienen
we elkaar continu van feedback, waardoor we leren en

groeien." Voor Marysse geldt dat de betrouwbaarheid
van de informatie groeit naarmate meer teamleden
bevestiging geven.

COMPLEX ONDERZOEK
"Reëel gezien vinden we het wiel telkens opnieuw uit",

aldus Marysse. Ze vervolgt: "Het is een proces waarbij
we ontdekken hoe de informatie binnenkomt, hoe we
deze dienen te interpreteren en hoe we de bevindingen

van onze afzonderlijke 'detectives' kunnen combineren.
Iedere zaak is compleet anders, dat maakt het zo lastig.

Van paragnosten en mediums wordt verwacht dat ze
een mysterie binnen tien minuten 'gekraakt' hebben.
Zij zijn toch helderziend? Maar zo werkt het dus niet."
Om dit laatste punt en daarmee de complexiteit van

paranormale research te verduidelijken, geeft Marysse

een voorbeeld: "In een bepaalde zaak hadden we de
volgende brokjes informatie verkregen: de titel van een
muziekstuk, informatie over het beroep van de dader,

omgevingsgeluiden en een landschapsomschrijving.
Deze uiteenlopende puzzelstukjes dienden we vervol-
gens zo te combineren dat een eenduidig profiel zou
ontstaan. Uiteindelijk kwamen we op een bepaalde

locatie terecht waar alles samenviel. Onder andere bleek
het belangrijkste woord uit de titel van het muziekstuk
op routebordjes in de omgeving aangeduid te worden.
Ander voorbeeld: stel datje het beeld van een molen
doorkrijgt. Dan zijn de mogelijkheden legio. Bevindt zich
in de buurt van de vindplaats een molen? Heet de dader

Molen? Is het symbolisch bedoeld en speelt een bakkerij
een rol? Je begrijpt: over één nacht ijs gaan gaat niet. In
dit geval bleek de dader overigens aan de Molenweg te
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wonen." Juist vanwege het ingewikkelde karakter van
paranormale research, werkt men bij PSH via een strikt

protocol en wordt geen informatie vrijgegeven dat niet

honderd procent onderbouwd is. Gert: "We proberen
onze onderzoeksresultaten te ondersteunen met behulp
van technische apparatuur. Zo maken we op locatie niet

alleen foto-, video- en geluidsopnamen, maar meten we
desgewenst ook het elektromagnetisch veld."

DOORBRAAK?
Gert heeft ervaren dat de politie sceptisch is ten aanzien

van het werk van PSH en vergelijkbare organisaties.
Toch is hij optimistisch over de toekomst: "Het zijn twee
verschillende werelden, maar de kloof wordt steeds
kleiner. Gelukkig maar, want ten opzichte van een land
als de Verenigde Staten loopt Nederland op dit vlak lelijk
achter." Marysse: "Het is nog steeds verschrikkelijk moei-

lijk om bij politie en justitie binnen te komen. Her en der

hebben wij wel zo onze contacten: een rechercheur bij
de Politie Utrecht, een vrouwelijke werkneemster bij het
landelijke politieteam dat zich richt op cold cases. Maar

zij kunnen intern pas onze boodschap verkopen wanneer
wij een zaak tot een goed einde hebben gebracht. Men

kijkt de kat dus uit de boom en dat is begrijpelijk, maar
jammer. Want pas als er volledige samenwerking plaats-
vindt, zijn de beste resultaten te verwachten." Zowel
Enigma als PSH werken er in het licht van het voorgaan-
de hard aan om in de toekomst een spraakmakende zaak
tot een oplossing te brengen. Gert: "In de jaren negentig

identificeerde ik de moordenaar van een vriendin van

mij. Voordat ik naar de politie kon stappen, bleek deze
zich echter zelf aangegeven te hebben. En onlangs nog
hebben we een zeer positieve bijdrage geleverd aan de
vermissingszaak van Germa van den Boom (verdwenen
in 1984 - red.). Haar lichaam hebben we weliswaar

niet gevonden, maar de informatie die wij naar buiten

brachten heeft veel mensen rust gebracht. Hopelijk zijn

we binnenkort in staat het cynisme van de overheid
ten aanzien van paranormale research weg te nemen
middels een sprankelend en onomstotelijk resultaat."
Marysse: "Gevoelsmatig staan wij van Enigma nu op een
kruispunt. Met de vermissing van Maddy McCann waren

we er al dichtbij. We hebben destijds de Portugese politie

van nuttige informatie kunnen voorzien. Maar ooit komt

er een zaak waardoor paranormale research doorbreekt.
Aan die zaak werken we in stilte verder." •
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