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Van haken word ik rustig'

De nieurue Íluis
)raten met paarden,
ronden, baby's...
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Robert Redford legde in de
film De Paardenfluisteraar
op een bijzondere manier

contact met paarden.
Maar er ziln nog veel meer

'f I u isteraa rs' actief,
op verschi llende gebieden.

"Ik ben een nuchtere Hoilandse vrouw en sta met
beide benen op de grond," zegt dierenfluisteraar
Mieke Zomer (+S) uit Haaksbergen. "Ik voer ge-
woon mijn vak uit, net als ieder ander. " Maar wel
een heel bijzonder vak, volgens Mieke. "Als men-
sen eens zouden weten wat voor moois er
allemaal kan ontstaan door te fluisteren. Het is
geweldig, prachtig, " vertelt ze met stralende
ogen. "Dieren worden begrepen en kunnen
zelfs worden genezen van ziektes!" Zelegtuit
wat fluisteren precies inhoudt: "Luisteren naar
woorden die niet hoorbaar worden uitgesproken,
maar die er wel zijn. Het is als een gedachte
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iezen, telepathie. Bij telepathisch contact maakt

het niet uit of het desbetreffende dier om de hoek

woont of in Afrika. Afstand is niet relevant' "

Dat het best zweverig klinkt, geeft 'de dieren

tolk' zeif ook toe. 'Als je me tien jaar geleden had

verteid dat ik nu dit werk zou doen' had ik hard

gelachen. Ik ben van oorsprong zakenvrouu'en

moest nooit iets van 'het spirituele' hebben'"

Mieke veranderde van gedachte toen ze een

cursus'alfatraining' deed' waarbii meditatie

een onderdeei was. "Op basis van een naam en

een woonplaats was ik in staat om iemand tot

tgr&&r.o.
in detail te beschrijven. Alles rvat ik zag bleek

te kloppen. Ik stond perplex, r'vist niet w-at nle

orrerkwam. En rvat nog opmerkeiijker was' alie

andere cursisten konden dit ook." Ze is niet di-

rect als fluisteraar aan de slag gegaan. "lkrvist

niet zo goed rn'at ik ermee aan moest, maar was

rvel nieuwsgierig. Daarom ben ik de cursus

'Communiceren met Dieren' gaan volgen' Ik

dacht: als ik zo gemakkelijk met mensen contact

maak, kan ik dat misschien ook met dieren'"

De cursus \\''as een succes, maar Mieke had nog

steeds twijfels. "lk was bang om voor schut te

gaan," vertelt ze. "Totdat ik op een dag van miin
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zus een foto kreeg toegestuurd van iemand die

zij kende rviens kat al drie maanden l'errnist

s'as. "Mijn zus dacht dat ik kon helpen, maar ik
tvrijfelde." Mieke liet zich uiteindelijk toch over-

halen" "Ik zocht contact met de kat en kreeg veel

infbrmatie over zi.in oude u'oonplek. Dat er licht-
gele muren u'eren en rl'aar de kattenbak precíes

stond. Toen ik de informatie checkte bij de baas-

jes van de kat, gingen mijn haren recht overeind

staan. Álles klopte. Ik zocht opnieuu' contact en

het dier vertelde rne dat hij op een boerderij n'as

en dat hij v*nzelf zou terugkomen. Dat deed hij

ook na een paaÍ rnaanden. En op het moment dat

de kat'uveer voor de deur zat, rook hij van zijn

staarí tot snuit naar paarden..."

Langzaamaan durfde l' ieke zich aan het fluis-

teren o!'er te geven en kreeg ze steeds meer

klanten. "lk ben nog steeds zenurvachtig bij elk

consuit, maar dat is normaal, denk ik. Zou Marco

Borsato ook niet voor elk concert gespannen

zijni"
Mieke krijgt alleen maar positieve reacties van

haar cliënten. "Mijn paard Ma1'ra li'as lange

tijd onhandelbaar." r'ertelt Annemiek van der

\\,'etering (38). "Ik li'ist niet u'at ik met haar aan

Ínoest. L'iteindelijk ben ik, toen ik echt ten einde

raad g,as, naar Mieke Zomer gestapt. ik gelootde

eigenlijk niet in mensen die met dieren Praten'
maar goed, ik rnoest toch iets proberen. Mieke

kon in detail aangel'err waar de problemen zaten:

miin paard had onder andere last van haar vi'er-

rrelkolorn. ik heb er een chiropractor \roor paár-

den bijgehaald en daarna is het gedrag van Mavra

totaal omgeslagen." zegt Annelies.

Ook onze eigen prinses Irene heeft het fluisteren

ontdekt. in 1995 schreef zij het boek Díaloag met

de nattlur en rverd ze 'de prinses die met bomen

praat'.
"\ieel mensen doen er lacherig over, maar wàar-

omi" zegt Jeroen Fteindijk, die zelf een gerenon

meerd boomfluisteraar is' "Waarom zou je niet

met een boorn kunnen communiceren?" Jeroen

krvarn er zeventien jaar geleden achter dat hij een

soort contact had met bomen. "Ik rverd vreemd

aangekeken. In het begin heb ik in een intervies'

een ervaring beschreven, er zou bij mij in de

straat een boom l'i'orden gekapt. op het moment

dat 's ochtends de kettingz-aagínde boam s'erd

gezet, 'iverd ik q'akker. Niet van de kettingzaag'

maar vàn een gil in rnijn droom, ik hoorde de

boom schreeutlren. Toen mijn toenmalige baas

het intervie$'las. raakte ik mijn baan kwijt."
Maar juist zijn ontslag stimuieerde de boom-

fluisteraar om zictr nog meer op bomen te gaan

richten. "Ik zeg niet dat een boom een ik heeft,

dat u'eet ik niet. tr'traar ik rl''eet rr"'el dat ze wat te

r,ertellen hebben. Pas als mensen zich daarvoor

opensteiien, kunnen ze contact met de boom

maken." Jeroen heeft zich inmiddels zo ver ont-
q'ikkeld dat hij beleidsmakers adviseert orrer het

kappen en aanpianten van bomen. "Ook verzorg

ik tochten door het bos. Ik neem mensen mee en

laat hun zien dat zij ook kunnen voelen u'at ik
voel bij een boom."

I1,1;;;-q;.; j,:': i,,;.:"j ;:1.,,

De bekendste fluisteraar van Nederiand is on-

genvijt-eld de Schotse Derek Ogih'ie: de man die

met baby's praat. \{aar volgens Mieke Zomer

maakt het niet uit met wie of rn'at je praat als je

het fluisteren eenmaal kunt. Ze geeft cursus-

sen \vaarbij ze de aangeboren teiepathische en

intuïtier;e vermogens van mensen traint. Tijdens

de cursus leren mensen tijdens 45 oefeningen de

basisprincipes van het veilig communiceren met

dieren. "Er zijn hier vijfhonderd mensen ge$reest

en bij één procent van hen is het niet gelukt,"

vertelt N{ieke. "Maar bij de andere 495 wel en

geloof me: het is machtig om te zien wat er met

al die mensen gebeurt." Bomenfluisteraar Jeroen

Heindijk denkt er net zo over. "lk heb in zeven

tien jaar tijd bij achtduizend mensen gezien dat

ze in staat zijn contact te maken met een boom'

Ik denk wel dat er gradaties in zijn. Sommige

mensen hebben een hoger meditatiegehalte dan

anderen. Ze kunnen zich gemakkelijker afslui-

ten van hun ratio." Mieke: "Het is net alsof je op

dansles gaal. Iedereen kan het. De één is alleen

net een beetje soepeler dan de ander."

Dat iedereen kan leren fluisteren vond Karin

Rossen {ss) maar moeilijk te geloven' "Altijd als

ik Dereh Ogilvie op televisie zag' besefte ik: dat

n'il ik ook. Maar ik dacht: het is een gave. Dat

heb je of dat heb je niet. Totdat ik van mensen uit

mijn omgerring hoorde dat er speciale cursussen
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zijn waar je het fluisteren kunt leren." Na wat
googelen kwam Karin bij Mieke Zomer terecht.

"Tijdens de cursus bleek dat itr hg1 indgldaad ook
kan. Ik heb zelfs met mijn oma van 93 ge{luis-

terd, die toen in coma lag."
Inmiddels werkt Karin naast haar werk als leer-
kracht op een basisschool geregeld als baby/
kindtluisteraar. "Ik heb nu zo'n twee tot drie
consulten per week en ik vind het geweldig om te

doen. " Of ze nu een professioneel fluisteraar is?

"Tja, ikvind het moeilijk om te zeggen wanneer

het moment komt dat je jezelf professioneel mag

noemen," zegt Karin twijfelend. "Volgens mij
kan iedereen zich de titel aanmeten, maar of je

een goede fluisteraar bent blijft de vraag."
Dat de term'fluisteraar' soms voor verwer-
ring kan zorgen, heetl hondenfluisteraar Klaas

Wijnberg ondervonden. "Ik heb tien jaar lang

het alleenrecht gehad op de naam hondenlluis-
teraar, " vertelt hij. Klaas schreef twee boeken:

D e hondenJTuíster o.sr en D e pup pgfluist er aar.

In deze boeken en tijdens workshops iegt Klaas

uit hoe je een betere band met je viervoeter kunt
opbouwen. "Door op een natuurlijke, eerlijke,

primitieve en emotionele manier te communi-

Ëv.{eel iunr *f f í uistera a r }
Er zijn meer mensen die sceptisch tegenover

al het geÍluister staan. Ook medium Anneke

Klaassens heeft haar bedenkingen: "Het is be-

iangrijk om duidelijk verschil te maken tussen

een medium en een fluisteraer. Een medíum

maakt contact met overleden personen, een

fluisteraar in principe niet," vertelt Anneke.

"De inïormatie van een fluisteraar is lastig con-
troleerbaar. Als ik bijvoorbeeld als medium zeg:

'Ik heb contact met je oma die drie keer in haar

leven een beroerte heeft gehad en elke dag een

stuk gebak at,' dan weet ie voor 99% zeker dat ik
contact met je oma heb. Als een fluisteraar zegt:

'De baby wil liever aan de andere kant van de

kamer slapen,' is die informatie veel lastiger te

checken."
Om dit probleem te voorkomen hanteert baby

fluisteraar Karin Rossen bij elii consult een reeks

controlevragen. "In het begin stelde ik er wei

dertig aan het kind. Bijvoorbeeld 'wat is je lieve

lingseten' of 'hoe zit je kamertje eruit'. Allemaal

vragen die ik bij de ouders kan checken en waar-

op alleen zij het antwoord weten. Dat is voor

hen een bevestiging dat ik echt contact heb met

'Een hond is niet*op.ta?l in$esteld,. &d#b &
uía o ogc ontect en handgeb ar en'

ceren met je hond. Dat communiceren gebeurt

door oogcontact en handgebaren. Een hond

is namelijk niet op taal ingesteld," zegt Klaas.

Vandaar het 't-luisteren' met de hond. "De laatste

tijd komen er mensen naar mij toe die willen dat

ik telepathisch contact maak met hun hond,"
vertelt hij. "Maar dat kan ik helemaal niet en

daar geloof ik ook absoluut niet in. Een dier heefr

een totaal andere hersentextuur. Hoe is het dan

mogelijk dat mensen met dieren praten?"
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het juiste kind, " zegt de tluisteraar. ..Ik 
sta nog

steeds versteld als ik tot in detail kan vertellen
hoe een babvkamer eruitziet. " De contrclevra-
gen zijn niet het enige bewijs dat de fluisteraar
echt met de kinderen praat. ,,Ik 

heb een keer
's avonds met een jongetje van vier gefluisterd,
die maar niet wilde gaan slapen. Na mijn ftuis,
tergesprek met het jongetje, sprak ik zijn moe_
der via de telefbon en vertelde haar wat hij mij
had verteld. Een van zijn zinnen was: ..Mama

is zo lief en ik N,il eigenlijk het liefst heel de dag
met haar neuzen." 'Mama is lief' kan natuurlijk
door meer kinderen rvorden gezegd, maar het
rvoord 'neuzen' is wel heel specifiek. Het bleek
dat het jongetje inderdaad heel vaak met zijn
moeder neust. Dit wist ik niet, lvant ik u,il altijd
zo min mogelijk informatie over het kind: alleen
een foto, een geboortedatum en een naam. Na
het gesprek met de moeder rverd het jongetje
om 23.O0 uur rvakker en zei tegen zijn moeder:
'Mama, je bent zo lief en ik ra'il heel de dag met
je neuzen. maar nu ga ik slapen, want ik ben zo
moe van al dat gekiets.' Het iongetje is daarna
in slaap ger.allen en heett nooit meer probiemen
met slapen gehad. "

'i:i ti j :.1í t r:i;i i. -1:ïi;r_'*i.:;u:
Praten met dieren, baby's en bomen. Het bliitt
iets u'onderbaarli-iks. Maar Annemiek van der
Wetering bijvoorbeeld is tot op de dag van
vandaag blij dat ze met haar paard Mayra naar
f-luisteraar Mieke Zomer is gestapt. .,lk 

snap nog
steeds niets van het t-luisteren. Ik blijf het raar
vinden, maar als ik kijk naar de resultaten, naar
de problemen die erdoor u'orden opgelost, vind
ik het fenomenaal. Fluisteren is voor mij bijna
een nieuu'e rrorm van geneeskunde.',
Misschien is nieur.ve geneeskunde een stapje te
\€r, maar de tluisteraars zijn rvel aliemaal van
mening dat het zrveverige eraf moet. Jeroen
Heindijk: "Praten met bomen, planten en dieren
is echt niet iets van de laatste tienjaar, hoor.
Vroeger werd het alieen heimelijk gedaan en dat
hoeft nu niet rneer." Mieke u'ordt biivoorbeeld
ook bezocht door dierenartsen. ..Daardoor raakt
het tluísteren meer geaccepteerd" Fluisteren is
iets heel concreets, iets praktisch wat mensen
kunnen leren, maar vooral moeten doen. Er zal
een nieur,r'e u'ereld voor hen opengaen."

reksl: steffi€ raal, fciografie: anp, isrock

'Fluisteren,is iefs
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