
Van jongs af aan is zij vertrouwd met het para-
normale. Als kind zag zij al overledenen en kon 
rake voorspellingen doen. Ze groeide op in een 
zeer christelijk gezin, waar aandacht voor het 
paranormale ondenkbaar was. Haar gave werd 
door haar ouders geblokkeerd. “Mijn ouders 
deden het af als fantasie”, vertelt de goedlachse 
Etty van der Graaf. “Regelmatig zag ik men-
sen rondlopen die anderen niet zagen, maar 
ik kon er met mijn ouders niet over praten. Ze 
beschouwen het als duivels en hebben zelfs de 
angst uitgesproken dat ik naar de hel zou gaan. 
Die afkeurende houding zorgde ervoor dat ik 
zelf bewust op ontdekkingsreis ging en vroeg 
volwassen werd. Mijn paranormale gave ontwik-
kelde ik hobbymatig zonder er verder mee naar 
buiten te treden.”

Het Zesde Zintuig
Zo’n drie jaar geleden kwam daar een omslag in 
door deel te nemen aan het populaire televisie-
programma ‘Het Zesde Zintuig’, waarin kandida-
ten met een paranormale gave het tegen elkaar 
opnemen. Ze eindigde op de tweede plaats. “Al 
snel daarna ben ik mijn eigen praktijk gestart in 
Den Haag waar ik drie jaar heb gezeten. Aan 
cliënten had ik geen gebrek, maar toch voelde ik 
dat ik er wegmoest, dat mijn vriend en ik elders 
moesten gaan wonen. Na een lange zoektocht 
kwamen we onze huidige woning tegen wat 
binnen enkele weken rondgemaakt kon worden. 
Daarmee werd een droom werkelijkheid. Ik maak 
echt niet altijd de juiste keuzes, maar door mijn 
gave heb ik wel het gevoel dat ik concreter in het 
leven sta. Bij grote beslissingen kan het absoluut 

verhelderend werken.” 
Die nieuwe woning vond zij in het buitengebied 
van Westendorp. “Op de Veluwe groeide ik op, 
maar daarna heb ik in diverse grote steden in de 
Randstad gewoond. Hoewel het zakelijk gezien 
goed was om daar te starten, heb ik me er altijd 
onrustig gevoeld. Te veel drukte en mensen om 
me heen maakt mij op lange termijn onrustig. Als 
ik moe ben ontvang ik zoveel signalen dat ik er 
duizelig van word en soms zelfs ga hyperventi-
leren. Grote verjaardagsfeesten of evenementen 
zoek ik na werkdagen dus bewust niet op.” 

Brigade
Etty ontvangt de signalen van iemand door wie 
zij steevast wordt begeleid. “Ik beschouw het als 
mijn brigade. De signalen komen voort uit ge-
voelens en gedachten. Beelden krijg ik soms ook 
door, maar die zijn nooit bepalend.” Het meest 
bizarre wat Etty ooit meemaakte was dat zij al 
signalen ontving van een overledene, alvorens 
zij de nabestaande had ontmoet. “Vlak nadat ik 
met de cliënt een afspraak had gemaakt voor 
een sessie, stond de overledene al te popelen 
om mij van informatie te voorzien. De ziel wilde 
mij duidelijk een boodschap meegeven, die ik 
tijdens de sessie uiteraard heb overgebracht op 
de nabestaande. Dat was een bijzonder moment 

en bevestigde voor mij de puurheid van het 
contact. Ik beschouw mijn gave echt als een 
cadeautje. Het heeft me verder geholpen en me 
een bestemming gegeven. Sommige mensen 
stellen zichzelf levensvragen als: waarom ben 
ik op deze wereld? Is dit werkelijk het leven dat 
ik wil leiden? Ik ervaar mijn levenstaak duidelijk 
door het werk wat ik mag doen. Voor mij is het 
leven een feestje. Ik geniet van elke dag!”

Achterhoek
Etty heeft het prima naar haar zin in de Achter-
hoek. Ze was gewaarschuwd voor de doorgaans 
nuchtere Achterhoeker, die weinig affiniteit heeft 
met het paranormale, maar het tegendeel bleek 
waar. “Weliswaar zijn er veel cliënten die voor het 
eerst een paragnoste bezoeken, maar eenmaal 
bij mij aan tafel zijn mensen open en vaak ook 
heel bewust met spiritualiteit bezig. Ze lopen 
er alleen niet mee te koop. Het is hier niet zo’n 
hype, zoals ik dat ik het westen soms ervoer.” 
Ondanks haar gave blijft Etty nuchter. “We zijn 
in het aardse leven en dat probeer ik zoveel mo-
gelijk centraal te zetten. Misschien is dit wel de 
reden waarom men in de Achterhoek openstaat 
voor mijn spiritualiteit. Ik woonde nog maar net 
in Westendorp toen het verhaal de ronde deed 
dat zich in het dorp een medium had gevestigd. 
Dat vond ik wel grappig. De reacties zijn verder 
eigenlijk alleen maar positief. En weet je? Als je 
te horen hebt gekregen dat je in de hel komt, 
heb je het ergste wel gehad.”

Meer informatie? 
www.ettyvandergraaf.nl

Als paragnoste begeeft ze zich in een aparte wereld 
waar soms nog sceptisch en argwanend tegenaan wordt 

gekeken. Etty van der Graaf uit Westendorp benadert 
haar bijzondere beroep op geheel eigen wijze. Nuchter 
en zonder teveel gezweef. Anderhalf jaar geleden ver-
ruilde ze het Westen voor de Achterhoek. “De rust, de 

ruimte en de mentaliteit van de mensen spreken mij 
enorm aan. De perfecte omgeving voor het geven van 

paranormale sessies en cursussen.”
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‘Mijn gave is 
een cadeautje’

Paragnoste Etty van der Graaf 
uit Westendorp

Oproep: Ben of ken jij iemand met een bijzonder beroep? Stuur een mail met korte motivatie naar: redactie@mijn-magazine.nl 

‘Het is hier niet zo’n hype, 
zoals ik dat in het 

westen soms ervoer’


