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Hoewel de moderne wetensch ap het bestaa n va n spoken ontkent en het
verba nt naar de wereld va n de pseudo-wetenschap, is het onderwerp erg
popu lair. We moeten maar denken aan de uitgebreide lectuur over het para
norma le en de ta l loze fi lms en series die hierover handelen. Volgens Richard
Wiseman gelooft ongeveer tien procent va n de m ensen dat ze in contact zijn
geweest met ongewone erva ri ngen die op geesten wijzen. De website 'ge
loof & wetenschap' bericht dat een kwa rt va n de Britten gelooft in God, maar
dat er meer dan twee keer zo veel geloven i n het bestaa n va n geesten. H et
geloof zou zelfs toegenomen zijn de la·atste jaren.

Definitie en voorgeschiedenis
Om een defi nitie te geven aan het concept 'geest', kunnen we de volgende,
eenvoudige verklaring ter h a nd nemen: ' Een geest duidt een individ ueel wezen aan dat niet afha nkelijk is va n een lichaa m .' Een m an ifestatie va n een
geest ka n op verschil lende wijzen gebeuren. Volgens Wiseman ka n het gaa n
om versch ijni ngen, ongewone geu ren, plotselinge vera nderingen in de tem
peratuur, en de gewaa rword i ng va n een aa nwezigheid. Ook gel u iden, bijvoorbeeld paardengetra ppel, ku n nen wijzen op de aa nwezigheid va n een spook.
In ta l ·va n cu lturen bestaat of bestond de overtuiging dat de geesten va n de
doden, na het afsterven va n het aardse lichaam, zich nog onder ons zouden
kun nen bevinden . Wie denkt dat de wereld va n spoken en geesten is ontspro
ten aan de roma ntiek va n de negentiende eeuw, heeft het m is. Dit geloof is
niet aan plaats en tijd gebo nden, maar is grensoversch rijdend. We vinden ze
terug bij de Chinezen (vriendelijke geesten noemen ze Shin en de boosaar
dige va ria nten Kuei), ze komen voor b ij de Ba byloniërs, bij de G rieken en de
Romeinen, in het Oude Testa ment, i n het islam itische cu ltu u rgebied, bij de
Germanen, de Japanners, bij de Vikingen en de Saksen. Wa nneer we va ndaag
met Allerheil igen en Allerzielen (1 en 2 november) onze doden herdenken,
gaat dit dan ook terug op een veel ouder gebruik, namelijk het feest waarop
onze voorouders eer bewezen aan het door de lucht trekkende dodenleger.
De Katholieke Kerk gaf een verklaring voor het fenomeen, namelijk dat de
geesten eigenlijk de zielen waren die i n het vagevuur geen rust konden vinden
en nog moesten boeten voor de zonden die ze tijdens hun leven hadden be
gaan. In de middeleeuwen ging de Kerk geestesversch ijningen ook daadwer
kel ijk onderzoeken. Op deze ma nier vonden verschillende va n deze verhalen
een sch riftelijke neerslag, waa rdoor we die va ndaag nog kunnen raad plegen.
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Aa n de aa nwezigheid va n de geesten va n de doden werd niet getwijfeld, tot
de Reformatie. De p rotesta ntse hervormers verwezen het idee va n het va
gev u u r toen naar de prullenmand, ma a r d it sloot n iet per se het bestaa n
va n spoken u it. H et wa ren d a n a l leen niet de versch ij n i ngen va n de doden,
wa nt die gingen ofwel rechtstreeks na a r de hemel of naar de hel. Terugkeren
naar de wereld va n de levenden was geen optie. De Rooms - katholieke Con
tra reformatie hield de moge l ij kheid open dat geesten va n doden voor een
bepaald doel konden 'te ruggest u u rd ' worden naar de a a rde. De protestanten
wezen dat idee ra d icaa l af en beschouwden deze opvatti ng als bedrog. Toch
namen zij nog a a n dat verschij n i ngen konden plaatsvi nden, maar het ging
dan meesta l om boze geesten d ie door de d u ivel wa ren gest u u rd . We kunnen
het geloof in geesten dus niet s i m pelweg kop pe len aan een bepaalde religie,
net zoals we dit n iet ku nnen l i n ken a a n een sociale laag binnen de bevolking
of een geografische regio, hoewel plaatselij ke verschillen zich natuu rlijk wel
kun nen voordoen doorheen de tijd .
Net zo o u d a ls het ge loof i n geestesversch ij n i ngen, i s d e opvatting dat ma
gie of rituelen hier soelaas kunnen bieden. De protesta nten gingen bidden
als tegenoffensief, terwijl d e Kathol ieke Kerk exorcismerituelen voorzag om
spookhu izen te zu iveren va n h u n ongewenste bezoekers. Ook particul ieren
hielden zich hier soms mee bezig. En d it brengt ons bij het werkterrein va n
heksen en tove naars. Wie last ondervo nd va n een spook, kon d it immers te
d a n ken hebben aa n een kwade b u u r die zich i n l iet met hekserij. Als oplossing
ko n men dan bijvoorbeeld een geestel ijke of een tovenaar te h u l p roepen of
een a n der beschermmiddel a a nwenden. De tussenkomst va n een geeste lij ke
ko n ook veel oplossen . Dat i llustreert het volgende verhaa l, verteld door een
45-ja rige boerin uit Waasmu nster. Zij verte lde dat bij haar vader thuis eens
een kersela a r werd u itgegrave n . Daa ronder vond men een mysterieus 'pop
ken'. Een va n de m eisjes deed het popje een mooi kleedje aan en zette het
popje op de schouw. Het meisje werd echter ziek en het popje werd bleek.
Het meisje stierf en werd begraven, waa rop het popje weer bloosde. Daarna
werd de zoon echter ziek, waa rop d e ouders het popje verdachten dat weer
bleek was geworden. Ze riepen d e pastoor erbij die het popje meenam, waar
na het probleem verdween .
Verklaring
H et grote probleem wat deze materie betreft, is dat d it onderwerp zich (nau
welijks) empirisch laat onderzoeke n . Men heeft het u iteraard al d i kwijls ge
probeerd, maar de resu ltaten laten te wensen over. Herhaa lbaa rheid en ob
jectiviteit b l ij ken vrijwel onhaal bare c riteria te zij n . Voor ons is d it gel u kkig
geen pro bleem aa ngezien we i n de eerste plaats geïnteresseerd zijn waarin
mensen geloven en niet of deze overt u igingen empirisch correct zij n . We slui
ten ons dan ook a a n b ij de den krichti ng va n J u ng die zich niet gaat afvragen
of een geestversch ij n ing werkelij k heeft plaatsgevonden, maar zich gaat fo
cussen op de ervaring die een persoon meemaakt. Die ervaring vertelt ons
im mers iets meer over de persoon die het heeft meegemaakt.
Hoe kunnen we n u verklaren dat mensen geesten zagen? Dit is uiteraard te
wijten aan een geheel va n cu lturele bagage, gecombineerd met psychische
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processen en de reactie op omgevingsfactoren. Toch mogen we niet denken
dat ieder verhaa l kla kkeloos werd aa nvaard . Doorheen de geschiedenis wer
den immers oplichters ontmaskerd . Zo deden bijvoorbeeld vaak verha len,
opged ist door h u u rders, de ronde dat het zou spoken in bepaa lde h u izen met
de bedoeling de h u u r zo laag mogelij k te houden. Zulke pra ktij ken zouden
echter niet mogel ijk geweest zijn, had er geen wijdverbreid geloof bestaa n
in geesten.
Doorgaans was er a l tijd een speciale rol toebedeeld aan de bezoekende
geest. Een geest was er vrijwel nooit zonder reden of bedoeling. H ij bracht
a ltijd een boodschap met zich mee. Reeds in de m iddeleeuwen was deze
bedoeling meesta l heel d u idelij k: de geest keerde terug uit het vagevuur om
dat hij geen rust kon vinden voora leer hij in het reine was gekomen met een
n iet-opgebiechte misdaad. Een voorbeeld hierva n is het verhaal dat een bak
ker va n 65 jaar u it Moerzeke deed. H ij vertelde dat er ooit een boer was die
la nd had op 'Moes-kouter'. H ij had e e n scheidi ngspaal verzet om m eer land
te hebben. Wa n neer hij echter gestorven was, kwa m h ij terug op die wel be
paalde plaats en riep hij: "Keer ik mij op m ijn zij, 't is eender hoe ik m ij lei.
Keer ik mij op mij n ander zij, 't is eender hoe i k m ij lei. M ij n ziel is besmet; I k
heb 'ne paal verzet." Nadat d e fa mi lie d e paal terug o p zijn plaats had gezet,
kwa m de geest n iet meer terug.
Zo doken geesten soms op wan neer toesta nden in de wereld va n de leven
den moesten opgehelderd worden of wa n neer een o n recht aa ngeklaagd
moest worden. Soms werd de geest a l leen door de sch u l d ige waa rgenomen,
wat uiteraard iets meer over het geweten za l gezegd hebben va n die per
soon dan over het werkel ijke bestaan va n spoke n . Soms was de oorzaak va n
de verschij ning een onopgeloste gewelddaad, maar het kon evengoed gaa n
o m wed uwnaars d i e h u n belofte nooit meer te trouwen hadden gebroken
tegenover hun overleden echtgenote. Sowieso moest de stervel i ng erva n u it
gaan dat er a ltijd onverwachte getu igen konden zijn va n een daad waarva n ze
hoopten dat die ongezien zou zij n .
Een andere bedoeling va n d e verschij n i ng va n e e n geest, is het overbrengen
va n waarschawingen of p rofetische boodschappen . Telkens kan men erva n
uitgaan dat de geest iets 'weet' dat va n belang is voor de levenden. Derge
lijke boodschappen werden doorgaa ns serieus genomen. De wensen va n de
doden moesten immers gerespecteerd worden. Dit is iets wat we tot op de
dag va n va ndaag geëerbied igd zien. Zo denken we bijvoorbeeld aan de ma
nier waarop een begrafenis e n een teraardebestelling naar de wensen va n
de overledene worden aa ngepast en de wijze waarop testa menten worden
nageleefd .
Spookhuizen, enkele locaties
Het geloof in geesten is nooit verdwenen. De popula riteit va n griezelromans
en horrorfilms spreekt i m mers boekdelen. En dan hebben we nog niet ge
sproken over de tal rijke onderzoekers, met een wetenscha ppelijke basis of
puur amateu ristisch, die zich bezig houden met het ana lyseren va n 'spook
huizen'. Enkele namen hebben geschiedenis gemaakt met het onderzoeken
van dergelijke verhalen. We denken dan voora l aan Ha rry Price en Peter U n-
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derwood . Echter n iet iedere pa ra norma le onderzoeker pakt het even profes
sioneel a a n . Zo bestaat er voo r België en Nederland de website The G host
h u nter. Wie deze webstek bezoekt, za l het o nm iddel lijk opva l len dat het hier
om een onderzoeker va n de a m ateu ristische stre kking gaat. N iettem i n is het
interessa nt om erachter te komen welke spookverha len er in Vlaanderen de
ronde doe n . Soms is de scheidi ngslij n vaag tussen de spokenjager en de u r
ban explorator die verlaten gebouwen onderzoekt en fotografeert. N iet alle
leegstaa nde gebouwen ku nnen i m me rs a ls spookh u is bestem peld worden.
Om de verbeelding te pri kke len, noemen we hier toch enkele locaties (al dan
n iet door vol led ige afbraa k bedreigd ) die de toeschouwer kunnen meesle
pen: het kasteel Hogemeyer i n Kersbeek-M iskom, het kasteel va n Mesen in
Lede, het G ravenstee n va n Gent, het kasteel M oyson i n Leest en het kas
teel Rochendaal in Bevingen. In het Veren igd Kon i n krij k en de VS gaat men
zelfs een stapje verder: via de websites http://www.hau ntedrooms.co . uk/ en
http ://www. h a u nted rooms.com/ is het mogelij k om een ka mer te boeken in
een hotel, een kasteel of een l a n d h u is waa r het spookt !
Wa n neer we maar d ie p genoeg gaa n graven, vinden we voor de meeste
plaatsen wel een legen de, een gerucht, een spookverh a a l . Voor Antwerpen is
er het verhaal va n de La nge Wa p per, te G a l m aarden zou ·er een d u ivelsschuur
gesta an hebben. Op het platteland i n delen va n Vlaanderen en Bra ba nt sprak
men va n de boze geest K lud d e o f Kleure, i n H a m m e en Dendermonde deden
verhalen de ronde over een onderaa rdse afgezant Osschaert genaamd, en
zovoort.
Voor Gent is er de oude legende rond Geera rd de D uivel . H et verhaa l gaat dat
het geslacht op het einde va n de dertiende eeuw u itstierf, maar dat er nog
steeds sch i m men el ka a r achtervolgen in het kasteel. Een m i nder bekend ver
haal, is dat va n een h u is dat in de vol ksmond de naam 'Spookhu is' kreeg. Het
gaat om een pa nd dat ongeveer op de hoek van het F rançois La u rentplein en
de H enegouwenstraat stond. Dit Hotel va n Maelca m p was een statig gebouw
in het midden va n de 18de eeuw opgetro kken, gesierd met een fronton en
een rococotuin paviljoen dat uitgaf op de Reep. De geïsoleerde levenswijze
va n de laatste bejaard e bewoonster va n het pand d roeg eraan bij dat het h u is
een ge hei mzi n n ige faa m kreeg. Men vertelde dat het h u is slechts bewoond
was door twee wezens; het ene levend, het andere dood.
Het bekendste spookhuis uit Vlaanderen is waa rschij n l ij k dat va n het Sas va n
Gent. I ntussen is d it wel iswaar afgebroken, maar n iet voordat ta lloze men
sen de sin istere plaats hadden bezocht omwi lle va n de verha len die erover
de ronde deden. Ook is er de (wa a rschij n l ij k achttiende eeuwse) Verdoemde
Hoeve of het Baggaarthof i n Sinaa i, dat i ntussen is afgebroken.
Besluit
Hoewel spookverhalen tot de wereld van de pseudowetenschap behoren, zijn ze
to·ch interessant om te onderzoeken. De verhalen blijven immers continu door
heen de tijd bestaan. Ondanks de verwetenschappelijking die onze maatschap. pij de laatste eeuwen, en zeker de laatste decennia, heeft doorgemaakt, boeten
deze verhalen niet in aan aantrekkingskracht. Dit ligt uiteraard aan de aard van
de mens: we blijven geïntrigeerd door het onverklaa rba re en het mysterieuze.

