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Joris, Joris … lieve Joris. 
Zo wit als sneeuw, je ogen hemelsblauw 

Ook jij, groots wonder, ontlokt mij de woorden: ‘Ik houd van jou’. 

 

Verlegen kijk je dan naar benêe, 

en buigt je hoofd zo heel gedwee. 

 

Als mijn handen dan je wangen strelen voel ik bij jou ontroering ontstaan 

waarna vanuit jouw ooghoeken de tranen vallen gaan. 

 

Ook bij mij komen de tranen omhoog en mijn hart smelt voor de zoveelste keer 

vol vertedering legt mijn hart zich in jouw ‘wezen’ neer. 

 

We verbinden ons tot één groots liefdesgeheel waarin de omgeving vervaagt tot niets 

Stilte … Er is alleen stilte …. Voelen  … vóélen … en dan gebeurt er iets 

we gaan over bossen, landschappen en over zee 

in jouw vrijheid en vreugde ga ik mee. 

 

Ik volg, lieve Joris, want bij jou weet ik mij veilig en geborgen 

vol vertrouwen houd ik me vast aan jou, vrij van angst en zorgen. 

 

Gelukzaligheid, VRIJ  ZIJN  .. wordt ons door jou gegeven 

Je bent een lachend hart, stralend en open voor het leven. 

 

Dank je wel lieve Joris voor hetgeen jij de wereld biedt 

Ook voor jou een zonnige toekomst in het verschiet. 
 



Joris heeft het niet zo fijn in de eerste jaren 

 

Joris is geboren op 3 augustus 2004. Hij heeft zijn naam zelf gekozen. De naam betekent 

Joris = George = afgeleid van het Griekse 'georgos',  met de betekenis 'boer, akkerman'.  

Als ik Joris voor mij zie en zijn naam noem, dan denk ik altijd aan ‘Joris en de draak’. Joris 

is een beschermheer, een ridder, die altijd over de zwakkeren zal waken en hen altijd zal 

beschermen met zijn zwaard.  

 

Joris is helemaal wit. Althans, Joris is helemaal wit geboren maar Joris is meestal nogal 

zwart en vuil. Joris ligt namelijk graag in het zwarte zand.  

Verder heeft Joris wat zwarte sproeten onder zijn ogen en op die manier kan ik op foto’s  

Joris van Snowy onderscheiden. In de wei of op stal kan ik ze ook onderscheiden omdat 

Joris veel groter c.q. hoger is dan Snowy. Snowy is lager en veel breder.  

 

Joris heeft het in zijn jeugd niet zo leuk gehad.  

Joris is als jonge stier ‘tussen de wal en het schip’ gevallen wat betreft het kunnen krijgen 

van vrienden. Joris is namelijk tegelijkertijd met drie koetjes geboren. Er waren geen 

stiertjes. Zoals gebruikelijk worden de stiertjes al vroeg van de koetjes gescheiden en Joris 

wordt bij de andere stieren gezet. Er zijn twee groepen: een groepje van twee oudere stieren 

(Anguel en Snowy) en een groepje van drie jongere stieren (Django, Julio en Alexander). 

De drie jongere stieren spelen met elkaar. Joris mag niet meedoen en staat eenzaam en 

verdrietig naar de andere te kijken.  

Ook bij de twee oudere stieren vindt Joris geen aansluiting. Toch weet hij zich bij die twee 

wel staande te houden.  

 

                                         
 



Wat ik me nog goed herinner is dat ik vaak moet lachen om Joris.  Joris, die kleine smiecht, 

komt met eten niets tekort maar daarvoor moet hij wel vindingrijk zijn: als Joris eet wordt 

hij vaak opzij geduwd door Snowy of Anguel.  Joris vindt dat niet zo’n probleem .. hij loopt 

dan naar de andere kant om daar vervolgens verder te eten. Veel kans krijgt hij niet want al 

snel duwen Anguel of Snowy hem weer opzij waarna Joris weer naar de andere kant loopt 

enz.   Prachtig om te zien hoe Joris zich nooit laat gelden: deze lieverd gaat nooit de strijd 

aan, laat zich gewillig opzij zetten, incasseert een stoot van een ander ….. maar altijd krijgt 

hij toch op de een of andere manier voldoende te eten en komt hij niets tekort. 

 

Bovenstaande heeft er wel toe geleid dat Joris een ‘trauma’ heeft opgelopen met een 

vervelend gevolg: Joris ‘draait door’ als het etenstijd is. Als Joris ook maar denkt dat er eten 

aankomt wordt hij extreem onrustig. Op geen enkele manier is Joris dan nog met woorden  

te bereiken en tot rust te brengen. Hij heeft alleen oog voor het eten en loopt onrustig 

rondjes in de stal of in de wei.  De enorme onrust van Joris jut de ander die bij Joris staat 

(Snowy, of op een later tijdstip, Julio) ook op en daarna ook de anderen. Dus Joris rustig 

krijgen zou fijn zijn voor de algehele rust, maar is gebleken niet te lukken. Alles heb ik 

geprobeerd: lief vragen, beargumenteren, smeken, boos worden, chanteren enz.  Niets maar 

dan ook echt niets helpt.   

Op onderstaande foto is te zien dat Joris zijn bak mais nog niet leeg heeft maar hij toch al  

kijkt of er ergens anders iets te halen is of dat er weer een nieuwe lading aankomt. Ik moet 

toch steeds weer lachen om die prachtige snoet met die verlangende ogen.  

 

                                       



Op stal is de onrust van Joris minder erg maar in de wei heeft het rampzalige gevolgen: hij 

loopt (samen met Julio) de wei helemaal kapot. Hun eetgedeelte wordt in de natte periode, 

één grote modderbak en dat is helaas niet overdreven. In de afgelopen jaren is het dusdanig 

diep kapotgelopen dat ze na enkele regenbuien tot aan hun knieën in de modder wegzakken. 

Dit betekent dat ze na enkele buien al op stal moeten. De modderpoel is pas droog genoeg 

als het wekenlang droog blijft en dan mag er in die tijd geen druppel regen vallen. Het 

gedrag van Joris heeft dus tot gevolg dat ze in de lente pas weken of maanden later naar 

buiten kunnen en in de herfst (of zelfs in de zomer als het te veel regent) weken eerder op 

stal moeten. Dus het gedrag van Joris heeft grote consequenties voor alle dieren.  

Ze op een ander stukje wei, een stukje gras, laten eten heeft tot gevolg dat het gras in 2 

minuten is kapotgelopen door Joris en Julio.  Dit gras komt nooit meer terug. De kleine 

sprietjes die in het voorjaar een poging doen om dikker gras te worden, worden in de eerste 

seconde al onherstelbaar geplet onder het gewicht van 1000 kilo.  Dus na 4 jaar is hun 

stukje wei voor 1/4
de

 deel onherstelbaar vernield.  

Ik heb zelfs uren en uren en uren doorgebracht met het graven van ‘slootjes’. Zo kan ik het 

aan het begin van de regenperiode dan enkele dagen rekken om ze in de wei te laten blijven. 

Het werkt perfect; het water loopt via alle gegraven ‘slootjes’ uiteindelijk in de 

nabijgelegen sloot …. ware het niet dat Joris aanwezig is en hij alle, met heel veel energie 

en rugpijn, gegraven ‘slootjes’ kapotloopt als hij in de gaten heeft dat er gegeten kan 

worden. Oh ik heb echt alles geprobeerd.  

Joris op stal zetten en de anderen dan in de wei laten?  Geen optie, want ze staan de hele 

dag naar elkaar te roepen en de dieren in de wei komen daadwerkelijk door de draad heen 

om weer bij elkaar te zijn.  

 

Oplossing? Met veel moeite en gemopper mijnerzijds, heb ik geaccepteerd dat Joris is zoals 

hij is… de zachtste en de meest betrouwbare van allemaal, maar die lieverd kan zich niet 

bedwingen en móét echt elk sprietje kuilgras hebben, waar het in de wei of  stal ook ligt.  

Het zij zo. 

                                   
                                                          Heb je nog iets?                                                                                                                                             
 



Joris helpt Snowy uit de problemen. 
 

Snowy heeft problemen aan rug en achterpoten. Ik vraag een osteopaat om te kijken of hij 

er iets aan kan doen. Hij komt tot de conclusie dat enkele ruggenwervels van Snowy niet 

goed staan. Dat kan inderdaad zo zijn .. Snowy heeft in vroeger tijden op stal ooit klem 

gezeten onder een balk. Hij schijnt daar toen de hele nacht te hebben gelegen en volgens de 

boer is daar iets met de rug van Snowy gebeurd.  

 

De osteopaat zegt dat hij gaat proberen de wervels recht te zetten. Dat rechtzetten gebeurt 

met grote kracht en dat is bepaald niet plezierig voor het dier. Hij zegt dat dieren die pijn 

gedaan worden, zich afreageren op de persoon die hen pijn doet en dus is hij bang dat 

Snowy hem te grazen gaat nemen als de osteopaat hem behandeld. Bovendien is dit de 

eerste keer dat hij een stier gaat behandelen. Het is erg duidelijk dat de osteopaat zich niet 

helemaal op zijn gemak voelt. En tot overmaat van ramp (voor de osteopaat) loopt Joris ook 

in het stalletje rond.  

De osteopaat durft niet in de stal te gaan en blijft maar zeggen dat ze de veroorzaker van de 

pijn zullen aanpakken. 

 

Ik ga tussen Snowy en Joris staan en leg de situatie uit. Beide zeggen zij tegen mij dat het 

oké is en dat de man zijn gang kan gaan bij Snowy.  

 

                  
 

Ik blijf tussen Joris en Snowy staan en dan komt de osteopaat ook in de stal. Hij blijft echter 

zeggen dat Snowy zal gaan stoten en zich zal verzetten. Ik vertel wat ik heb besproken met 

Snowy en Joris, maar wat ik ook zeg, ik krijg de beste man niet aan het verstand dat deze 

dieren anders reageren.  

Met schrik in de benen gaat de man Snowy uiteindelijk toch behandelen.  



Snowy laat alles redelijk gewillig toe. Hij probeert de pijn soms te ontlopen en probeert dus 

letterlijk de osteopaat te ontlopen. Ik blijf tegen Snowy zeggen dat het voor zijn eigen 

bestwil is en vraag hem dit te ondergaan.  

 

Joris blijft aanvankelijk fijn op afstand maar wordt op een gegeven moment nieuwsgierig en 

wil wat komen snuffelen. Hij heeft even geen zin om opzij te gaan. De osteopaat vindt Joris 

een beetje te groot om erbij te hebben en gaat weer uit de stal. Hij probeert van achter de 

stang Joris opzij te laten gaan. Hij begint met vriendelijk vragen om opzij te gaan. Als dat 

niet helpt, gaat hij over tot dwangmatig ‘vragen’ en dat met behulp van zijn schoen. Hij 

steekt zijn voet tussen de koppen van Joris en Snowy en probeert de kop van Joris opzij te 

duwen met zijn voet. Als dat niet lukt probeert hij Snowy’s kop naar zich toe te trekken. Ik 

moet wel een beetje lachen .. moet je proberen ja om een stier van richting te veranderen …   

hi hi hi.  Natuurlijk beweegt die kop geen millimeter. Het resultaat is averechts: door deze 

‘dwang’ gaan Joris en Snowy onmiddellijk in het verzet en de koppen gaan alleen maar 

dichter naar elkaar toe. De man moet zijn ‘dwang’ al snel staken.  

 

Ik ga weer tussen Joris en Snowy staan en vraag vriendelijk aan Joris of hij wil toestaan dat 

Snowy geholpen wordt en dat hij later ook aandacht zal krijgen. Ik moet het weliswaar 

enige keren vragen, maar dan gaat die lieve Joris opzij staan .. geen probleem. De osteopaat 

kan rustig zijn gang gaan.  

 

Op een later tijdstip moet de osteopaat veel kracht zetten en dan is het voor Snowy toch 

echt pijnlijk en wat doen die lieve Joris dan?  Hij heeft in de gaten dat dit voor Snowy niet 

bepaald fijn is. Hij biedt zich aan om Snowy wat afleiding te geven en dus gaan die twee 

grote kerels met elkaar een robbertje ‘kopstoten’. Snowy kan zich op die manier afreageren 

op Joris in plaats van op de mens die hem pijn doet.  

Mijn cursisten zijn aanwezig en allemaal kunnen wij aanschouwen hoe deze twee grootse 

wezens een vervelende situatie oplossen op een manier waar wij mensen niet aan dachten.  

 

                           



Eerst werd hij als ‘dodelijk’ bestempeld .. nu als ‘watje’.  
 

Als het een beetje te druk is of als ik moe ben, komen de woorden niet altijd vriendelijk uit 

mijn mond. En als ik dan net de stal schoongemaakt heb met een rug die me er dan graag 

aan herinnert dat ik geen 18 jaar meer ben, dan zeg ik wel eens verkeerde dingen tegen die 

grote mannen.  

Zo ook vandaag.  

 

Ik heb al weer ruim zes uur gesjouwd. Ik ben moe en wil naar huis. Maar eerst nog een keer 

naar de grote mannen .. die mogen nog wat kuilgras hebben.  

Natuurlijk is de stal weer vuil .. nou vooruit dan .. even snel er doorheen ‘vegen’.  

Net voordat ik klaar ben gaat bij Joris de staart omhoog en dat duidt op een verse lading 

mest. Ik zet voor de zekerheid maar enkele passen achteruit. Ik ben er echter niet op 

bedacht dat Joris aan de diarree zou kunnen zijn. Nou daar kom ik dus snel achter … en tja 

.. diarree die van grote hoogte naar beneden valt die spat natuurlijk alle kanten op. Dan is 

een meter afstand niet voldoende en dus komen de spetters op mijn laarzen en overall 

(gelukkig heb ik een overall aan). Door vermoeidheid ‘flap’ ik er een ‘Dank je wel’ uit naar 

Joris hetgeen niet bepaald op een vriendelijke toon gebeurt. Mopperend stap ik uit de stal en 

ga mijn laarzen schoonmaken. Mijn boosheid zakt al snel weg en ik krijg medelijden met 

Joris .. ocharm hij is aan de diarree: ’De komende dagen eens kijken hoe dat verloopt 

anders moet ik daar wel iets aan doen’.  

Zo pratend in mijzelf ga ik voor hen het kuilgras pakken en terwijl ik het op de grond 

uitschud komen de snuiten naar voren en beginnen zij te eten. Ik zie echter maar 5 koppen 

… geen Joris. 

 

Joris is niet zo snel over de situatie heen en staat achterin de stal met zijn kop omlaag 

verdrietig te zijn. Als ik hem vraag te komen eten, komt er geen reactie. Nee niet eerst 

mopperen en dan denken dat ze daarna zomaar over te halen zijn om te komen. Nee zo 

werkt het niet bij die grote stoere mannen hè Joris ?!  Nee ik moet mijn stem helemaal laten 

zakken en ik moet hem echt ‘overhalen’ om te komen: ‘Hé lieve jongen. Joris je weet toch 

dat ik zo boos kan doen. Je kent me toch jongen. Maar je weet ook Joris dat ik dat anders 

bedoel en dat ik heel erg veel van je houd. Dat weet je toch?’  

Nee hoor, geen reactie. Dus nog een keer en nu met nog meer smeekbede in mijn stem: 

‘Joris? Joris, kom op lief. Joris kom eten. Je weet dat ik even heel boos kan worden als ik 

moe ben. Ik ben nu ook moe Joris. Ik weet dat het toch gemeen is als ik zo boos word. Sorry 

Joris. Volgende keer let ik echt beter op. Wil je nu alsjeblieft komen eten? Please jongen. 

Kom je alsjeblieft eten?’ 

Joris blijft nog even staan en nadenken of dit van mij uit voldoende smeekbede was en of 

hij mij wil vergeven dat ik zo op hem mopperde. Nou, het is blijkbaar toch wel voldoende 

want in zeer langzaam tempo en met de kop bedroefd omlaag komt hij naar voren gelopen. 

Maar het is pas écht oké als ik hem over zijn snuit aai en ik vanuit het diepst van mijn hart 

tegen hem zeg dat ik spijt heb en dat ik heel veel van hem houd.  

 

Als ik die avond bij zus en zwager op bezoek ben en ik dit verhaal vertel, reageert mijn zus 

met: ‘Nooit geweten dat een stier zo gevoelig kan zijn. Wonderbaarlijk’. Mijn zwager 

reageert met de woorden: ‘Wat een watje’.  



Het is toch werkelijk niet te geloven; is een stier niet gevaarlijk, toont een stier eens zijn 

eerlijke gevoelens, wordt hij als ‘watje’ bestempeld. Nou ja, beter bestempeld worden als 

een ‘watje’ dan als een ‘moordend beest’.  

 

Tja Joris .. het zal altijd wel iets zijn.  

 

                
 

 

 

 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joris wordt herinnerd aan vroeger en verliest zijn jeugdige overmoed.  

 

De laatste paar jaren staat Joris samen met Julio. Het gaat eigenlijk best wel goed tussen 

deze twee want geen van beide neemt een leiderspositie in. Joris is enigermate de leider 

maar Joris eist deze positie niet op, daar heeft hij het karakter niet voor. Julio zou het op 

fysiek gebied van Joris winnen maar ook hij doet geen poging om Joris aan te pakken.  

Het eten is wel een ‘strijd’ in zoverre, beide eten zo snel als ze maar kunnen om vooral te 

zorgen dat ze sneller zijn dan de ander.  

 

Er komt een kleine wijziging bij de andere dieren en voor Joris heeft dat grote gevolgen: 

Snowy sterft op 17 augustus 2013 en Anguel komt alleen te staan. Anguel is intens 

verdrietig dat Snowy weg is. Zijn vriend die hij al zijn hele leven heeft gekend, is weg. Het 

leven was voor Anguel al moeilijker omdat hij lijfelijke problemen heeft.  

Anguel is veelal verdrietig en ik kan hem alleen opfleuren als ik bij hem zit en hem aai en 

borstel of voor hem zing. Dat zijn de momenten dat ik zijn ogen weer zie stralen.  

Om Anguel wat gezelschap te geven laat ik hem ‘s nachts bij Joris en Julio lopen en ’s 

morgens gaat hij weer terug in zijn eigen gedeelte van de wei.  

 

Waarom ik Anguel niet de hele tijd bij Joris en Julio laat zijn?  Niet omdat het met die drie 

niet klikt hoor. Nee dat gaat prima, Anguel wordt helemaal geaccepteerd door Joris en 

Julio, maar die twee zijn enorme vreters en Anguel eet altijd heel rustig en met kleine 

hapjes; dus terwijl de buiken van Joris en Julio steeds dikker worden, wordt Anguel steeds 

magerder. Om te zorgen dat Anguel voldoende kan eten, moet ik Joris en Julio in een apart 

gedeelte laten eten. Op deze manier lukt het redelijk om Anguel voldoende te laten eten. 

Bovendien geef ik hem extra krachtvoer. Anguel is weer wat gelukkiger en in ieder geval 

wat minder vaak eenzaam.  

Op onderstaande foto zie je zo’n moment … Joris is hem aan het wassen. Anguel geniet 

daarvan.  

 

         



Helaas zie ik bij Joris toch ook een verandering ten negatieve als gevolg van het gedrag van 

Anguel: 

omdat Anguel minder lang op zijn poten kan staan en sneller gaat liggen, leg ik het kuilgras 

voor zijn neus. Joris en Julio moet ik daarbij in een apart gedeelte zetten zodat Anguel de 

kans krijgt om te eten. Zij gaan weer uit het aparte gedeelte als ik naar huis ga.  Joris en 

Julio lopen dan zo snel mogelijk naar Anguel want ze weten dat daar nog wat voer ligt. 

Maar dat verloopt voor Joris niet plezierig; Joris wordt door Anguel weer net zo aangepakt 

als vroeger en dat wil zeggen dat Joris wordt weggejaagd van het voer. Julio is veel brutaler 

en dan blijkt dat Anguel het gedrag van Julio wél accepteert.  

Joris wordt steeds stiller en ik spreek Anguel erop aan dat hij Joris dan ook moet toelaten, 

maar helaas, het oude gedrag duurt voort. Ik zie mijn lieve, vrolijke en zorgeloze Joris 

steeds stiller worden en Julio steeds brutaler.  

Julio gaat zich door deze situatie anders gedragen tegenover Joris, hij wordt wat agressiever 

naar Joris. Ik heb bij Joris en Julio nooit een machtsstrijd gezien, maar nu zie ik af en toe 

gedrag wat daarop lijkt.  

Dit gedrag van Julio zet zich in de winter, als ze weer op stal staan, in beperkte mate voort. 

De verhouding tussen Joris en Julio is veranderd. Julio dringt Joris wat vaker weg van het 

voer en eist de betere ligplaats op. Een verandering die zich in voorjaar 2015 voortzet in de 

wei. Joris is veel stiller en staat zelfs vaak op afstand te kijken. Normaal gesproken komt 

Joris meteen naar het eten gerend. Dat de verstandhouding tussen Joris en Julio veranderd 

is, is voelbaar. Iets voor mij om dus extra aandacht aan te geven.  

 

Deze situatie wordt opgelost omdat Anguel gezelschap krijgt van het koetje Blanche. Wat 

fijn voor Joris want hij en Julio worden al snel weer de beste maatjes!  

  

                  
 


