
HOE DODE PARAGNOSTEN FOTO´S VERSTUREN 

 

Jerez de la Frontera, Spanje, 27-03-2017 

Mijn in memoriam van vriend en collega-paragnost Jaap Eising die in 2009 
overleed bevatte tot 27 maart 2017 geen foto-afbeelding. Nooit had ik een foto 
van hem genomen, ook in de veronderstelling levend dat hij nog honderden 
jaren zou meegaan. Het enige contact dat ik na zijn overlijden met zijn familie 
had betrof Zus, zijn vrouw, die met de dag vergeetachtiger werd, en haar 
belofte een foto te sturen niet meer voor elkaar kreeg. Meester Jaap wist hier 
wel een mouw aan te passen nadat hij in de andere wereld wat meer tot rust 
was gekomen en zijn zaakjes op orde had. Communicatie van overledenen met 
levenden gaat veelal via het verzenden van 'boodschappen' die bij de levende 
als een invallende gedachte wordt ervaren.  

Een neef van Jaap (met dezelfde achternaam) bleek op zoek te zijn naar een 
paranormaal genezer en stootte via internet op mijn naam. Deze neef had een 
oudere broer, bij wie Jaap blijkbaar (terecht) vermoedde dat hij uiteindelijk 
contact met mij zou kunnen opnemen. De jongere neef stuurde een link van 
mijn column over het desencarneren (zeg maar overlijden) van oom Jaap Eising 
naar zijn oudere broer. De column bleek voor hem een eyeopener over het 
leven van Jaap Eising te zijn geweest, en na enige tijd verzond hij een bericht 
aan mij via Messenger.  

Met Messenger en zeker via mijn laptop, ben ik amper vertrouwd. Per toeval 
keek ik onlangs in het Messenger-gedeelte van mijn mobiel: een hinderlijk rood 
icoontje kon ik maar niet verwijderd krijgen. Reden om eens dieper in dat 
Messenger-gedoe te willen kijken, iets wat ik verafschuw. Half onleesbaar, mijn 
letters zijn wat te groot in mijn mobiel, meende ik in een oud bericht de naam 
EIsing te ontwaren. Vreemd, die naam kende ik, maar Jaap was hartstikke 
dood, of misschien ook niet? Na wat gepruts kreeg ik de boodschap in het 
vizier: de oomzegger van Jaap richtte zich tot mij, had het voor hem boeiende 
artikel gelezen, was familie van Jaap.  

Ik verzocht om contact rechtstreeks via Facebook. Dezelfde dag, gisteren, was 
er het eerste contact. Na enige tijd vroeg ik of er misschien foto´s van Jaap in 
zijn bezit waren, of bij familieleden zo had ik nog willen vragen. Richard, de 
oomzegger van Jaap bleek zelf een hele serie foto´s op een CD-drager te 
hebben staan, zelfs relatief recente foto´s in termen van eeuwigheid. Binnen 24 
uur waren de foto´s overgestuurd en pronkten in mijn archief om te kunnen 
worden bewerkt.  

Het versturen door overledenen van foto´s, bloemen of desnoods schuimige 
taartjes en moorkoppen aan geliefden of vroegere vrienden is dus mogelijk, 
vindt dagelijks plaats, zo weet ik als medium. Zeker, het duurt soms wat langer 
dan via Fleurop of de besteldienst van AH of de Bijenkorf, maar het komt. Met 
het verzenden van tips over een mogelijke liefdespartner, een nieuwe baan of 
een ander huis is het precies hetzelfde. 


