
 “Mijn vriendinnen 
noemen me ‘Nellie 
Nuchter’ en ik weet 

waarom: ik bén heel nuchter. Ik 
ben niet emotieloos hoor, maar 
ik raak gewoon niet zo vlug de 
weg kwijt bij huilfilms, bijgeloof 
of spookverhalen. En de zeven 
vriendinnen met wie ik al sinds 
de middelbare school een clubje 
vorm, kennen me. Dus als die 
ene vriendin weer zit te huilen 
bij een softe film en ik er heel 
droog naast zit, maken we er 
vaak grapjes over.
De meiden en ik organiseren 
regelmatig filmavondjes 
en etentjes. We gaan vaak 
stappen en steunen elkaar in 
moeilijke tijden. Iedere vriendin 
organiseert weer iets anders 
en ik doe overal aan mee. 
Hoewel ik niet heel blij was toen 
Esther besloot om helderziende 
Thea uit te nodigen. Deze 
helderziende was een bekende 
van een bekende en zou op deze 
avond haar gave raadplegen 
voor eenieder van ons. Mijn 
vriendinnen waren in alle staten 
toen de uitnodiging voor de avond 
door Esther op de groepsapp werd 
gezet. Welke vragen zouden we 
kunnen stellen en zou Monique, 
onze eeuwige vrijgezel, eindelijk 
te horen krijgen of ze de ware nog 
zou tegenkomen? Ik hoorde het 
aan, dacht er het mijne van en 
lachte erom. 
Ik wist niet wat ik van het 
principe ‘helderziend’ moest 
denken. Moest je erin geloven 
of hadden sommige mensen 
dat zesde zintuig gewoon? 
Konden helderzienden mensen 
daadwerkelijk helpen met hun 
gave of boden ze hun diensten 
alleen aan om anderen geld 
afhandig te maken? Kon een 
helderziende je lezen als een 
boek of stelde die gewoon de 
juiste vragen zodat je zelf te veel 
vertelde? Ik bleef het me afvragen 

en wilde het vooral niet te serieus 
nemen. Het zou gewoon een 
gezellig avondje met de meiden 
worden, niet meer dan dat.”

Enthousiast
“Hoe sceptisch ik ook was, ik 
vond het toch jammer dat ik op 
de avond zelf moest afhaken. 
Helaas moest ik Esther bellen 
om te vertellen dat ik die dag 
met griep op bed had gelegen 
en dus niet in staat was om te 
komen. Ik ontving nog een aantal 
zenuwachtige appjes van mijn 
vriendinnen voordat ik weer 
onder de wol kroop. Ik mocht 
dan Nellie Nuchter genoemd 
worden, ik was hier toch ook 
wel graag bij geweest. Al was het 
alleen maar voor de lol.
The day after ontplofte de 
groepsapp zowat. Ik was weer wat 
pgeknapt en las hoe de ene na 
de andere vriendin de toekomst 
voorspeld had gekregen. De een 
had gehoord hoeveel kinderen 
ze kon verwachten, een ander 
had een boodschap van haar 
overleden vader gekregen. Er 
waren serieuze zaken besproken 
en tranen gevloeid. Tjonge, ik 
had blijkbaar toch wat gemist…
Omdat ik in de weken daarna van 
elke vriendin afzonderlijk een 
verslag van de avond kreeg en 
ze allemaal enthousiast waren, 
begon ik nieuwsgierig te worden. 
Wat zou die helderziende mij te 
vertellen hebben? Was ik wel het 
type om naar een helderziende te 
gaan? En moet je daar eigenlijk 
een type voor zijn? Je kon er toch 
ook gewoon heen voor de lol? 
Hoe meer ik erover nadacht, hoe 
meer ik vond dat ik het best eens 
kon uitproberen. Hoe kon ik nu 
een mening over iets hebben, als 
ik het nooit had meegemaakt? Ik 
besloot Esther het nummer van 
helderziende Thea te vragen en 
een afspraak te maken.
De ochtend dat ik naar Thea 

Maike ging op bezoek  
bij een helderziende…

Maike (28) is de nuchterheid zelve en reageert dan 
ook nogal sceptisch als ze hoort dat haar vriendinnen 
een helderziende gaan raadplegen. Toch kan ze haar 

nieuwsgierigheid niet bedwingen en maakt ze stiekem 
zelf ook een afspraak. Wat ze tijdens dat spirituele 

consult te horen krijgt, doet haar steil achteroverslaan 
van verbazing… 
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Meepraten of je ervaringen met een helderziende delen? Ga naar www.mijngeheim.nl

reed, moest ik aan Esther 
denken. Zij was namelijk de 
enige van de vriendinnen die ik 
had durven vertellen van mijn 
afspraak. Als de nuchtere tante 
van het stel had ik natuurlijk wel 
een naam hoog te houden. Ik 
weet niet wat ik precies verwacht 
had. Wierook? Gordijnen? Een 
glazen bol? Dat zou wel heel 
cliché geweest zijn. In plaats 
daarvan belde ik aan bij een leuk 
ingericht huis in een doorsnee 
woonwijk. Thea, een vrouw van 
een jaar of zestig, deed open 
en oogde heel vriendelijk. Ik 

volgde haar naar een kamer op 
de bovenverdieping. Halverwege 
de trap draaide ze zich om. ‘Jouw 
hoofd zit vol,’ zei ze. ‘Ben je pas 
iemand verloren die dicht bij je 
stond? Je oma of zo?’ Ik schrok 
me kapot. Ik had me amper 
voorgesteld en deze onbekende 
vrouw vertelde me nu al dat 
mijn oma – die twee maanden 
geleden gestorven was en die ik 
ontzettend miste – bij me was. 
Bovendien, zei Thea, wilde mijn 
oma me vertellen dat ik niet 
zo hard moest werken en beter 
voor mezelf moest zorgen. Mijn 
mond viel open, want dit was een 
waarheid als een koe. 
Eenmaal in het kamertje boven 
heb ik me gehouden aan mijn 
voornemen om me niet al te veel 
bloot te geven. Misschien was ik 

ook te verbouwereerd over alle 
dingen die Thea me te vertellen 
had. Ze vroeg me alles op te 
schrijven: ‘Ik vertel je zo veel, dat 
je het gaat vergeten als je het niet 
opschrijft,’ zei ze. 
Een uur lang heeft Thea verteld, 
gevraagd en geadviseerd. Heel 
rustig vertelde ze me nog veel 
meer dingen over nu en over 
later en ik schreef ondertussen 
mee. Ze vroeg uit het niets 
naar mijn tante, die na haar 
scheiding de draad moeilijk kon 
oppakken en hulp nodig had. Ze 
vertelde over de hartklachten 

van mijn vader en hoe hij daar 
destijds achter was gekomen. 
Ze beschreef mijn huis en de 
relatie met mijn vriend. Ze 
voelde aan hoe nuchter, maar 
ook hoe sfeergevoelig ik ben en 
welke impact dat heeft op mijn 
dagelijkse werkzaamheden. Ze 
vertelde dat ik mijn ketel moest 
bijvullen en dat ik een vitamine 
D-tekort had. Ik vond het heel 
typerend hoe ze mijn band 
met elk van mijn vriendinnen 
omschreef. Dat ik met de één 
vooral kon lachen en met de 
ander veel had meegemaakt.
Omdat ik mijn sceptische 
stemmetje ook steeds hoorde, 
was ik geneigd om sommige 
uitspraken als ‘te algemeen’ te 
bestempelen, maar er waren ook 
zo veel concrete dingen. Zaken 

die anderen niet van mij wisten, 
maar die ik één voor één uit 
haar mond hoorde komen. Het 
was niet eng of confronterend. 
Thea was heel rustig en ging 
er heel lief mee om. Ze gaf me 
advies waar ze dat nodig vond 
en maakte grapjes, waardoor het 
hele gesprek ook niet zo zwaar 
werd. We hadden het zelfs over de 
twijfels die ik had ten aanzien van 
haar gave. Thea vertelde dat ze al 
heel jong had ontdekt dat ze meer 
aanvoelde dan anderen en dat ze 
er vooral van genoot om mensen 
vooruit te helpen in het leven.”

Waardevol
“Inmiddels is mijn bezoek 
aan Thea alweer een halfjaar 
geleden. Natuurlijk heb ik 
uitgebreid verslag gedaan 
aan Esther. Ze was hartstikke 
benieuwd naar mijn ervaring. 
Ik ben niet plotsklaps een ander 
mens geworden, maar ik had 
eerlijk gezegd niet verwacht dat 
ik zo onder de indruk zou zijn. 
Esther en ik hebben er later nog 
veel over gesproken. 
Ik denk dat zo’n bezoek aan 
een helderziende voor iedereen 
anders zal uitpakken. Het ligt 
er maar net aan met welke 
intentie je gaat. Ik was vooral 
nieuwsgierig en had me vooraf 
voorgenomen om Thea’s 
opmerkingen vooral niet te 
serieus te nemen. Ik dacht dat 
zaken makkelijk te raden of te 
manipuleren waren, maar Thea 
heeft mij ervan overtuigd dat 
ze wel degelijk een talent heeft. 
Helderziend of niet- mensen 
moeten er maar van denken 
wat ze zelf willen. Voor mij 
telt de uitkomst: ik lees mijn 
aantekeningen nog vaak terug en 
heb al heel wat gehad aan Thea’s 
adviezen. Voor mij was het een 
waardevol bezoek.” 

‘Ik schrok me rot. Deze 
onbekende vrouw vertelde dat 
mijn oma dicht bij me was’ 
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