Boebie’s Plekske
Mijn leven met zeven stieren en twee koetjes
De verhalen van Boebie en hoe het allemaal begon

Trudy de Ruijter

Inleiding
Enkele gezegdes die duidelijk maken waarom dit boek is geschreven.
Slechts wanneer de mens ego en hebzucht op wil geven,
zullen mens-dier-natuur in EEN-heid kunnen leven;
dan is de hemel niet meer valse schijn;
en zullen mens-dier-natuur zélf de hemel op aarde zijn!
© Trudy de Ruijter
Ik communiceer met dieren om ze te helpen:
veel dieren lijden maar zij worden niet ‘verstaan’.
Ik ben hun spreekbuis.
Onderstaande tekst van de Stichting ‘Proefdiervrij’
verwoordt mijn gevoelens prima:
Dieren als dingen
niet meer dan object
lijden in stilte
wel pijn, geen respect.
Wie hoort er hun kreten
wie telt er hun tijd
als niemand wil weten
en slechts de dood hen begrijpt.
Dit geldt niet alleen voor proefdieren in laboratoria,
maar ook voor vele (huis)dieren.
Onbekend maakt onbemind.
Een grote waarheid, maar hoe krijg ik tientallen jaren vooroordeel uit de wereld?
Wij zijn geconditioneerd met een verkeerd beeld van stieren.
Hoe krijg ik dat omgekeerd?

Opgedragen aan Boebie
mijn zielenmaatje, vriend en leermeester.

Ik kan nooit in woorden omschrijven wat jij voor mij betekent,
wat jij voor mij hebt gedaan, wat ik van jou heb geleerd enz. enz.
Niet alleen voor mij ben je zo belangrijk, ook voor je soortgenoten
en voor mensen, dieren en planeet.
Ik ken je uit vele levens.
Ik hoop er nog vele met jou te mogen doorleven.
Ik houd van je .. oneindig veel.
Trudy

Dankwoord
Een groots dankjewel aan mijn zeven grote stieren: Vooral jij Boebie, mijn groot lief. Wat heb
je veel mensen betoverd met je charisma en grote wijsheid.
Anguel, Snowy, Joris, Django, Julio en Alexander. Jullie hebben mijn leven zo verrijkt. Jullie
zijn leermeesters, zowel voor mij als voor andere mensen. Keer op keer hebben jullie laten
blijken dat de vooroordelen omtrent stieren verkeerd zijn en hebben jullie de mens laten
ervaren hoe stieren kunnen zijn: liefdevol, zachtaardig en volledig betrouwbaar. Fantastische
kanjers, ik houd onbeschrijflijk veel van jullie.
Een groots dankjewel aan Belle en Blanche.
Belle, je bent een ondeugd, maar wat héb ik van jou veel geleerd. Ik houd van je!!
Blanche, dank je wel dat je mij vertrouwt en dat ik toegang heb gekregen tot je hart.
Dan de drie kleinere dames met hun gezellige babbel: de hennetjes Mientje, Saartje, Liesje.
Mientje, altijd liefdevol aanwezig, wakend als een moeder over Boebie, zou voor hem door
het vuur gaan. Saartje en Liesje, dank voor jullie gezelschap en jullie lekkere eitjes!
De lieverds die ik de loop der jaren heb leren kennen:
* Vele liefdevolle koeien: Isabella, Elisabeth, Fleur, Thera, Sabine enz.
* Hnatoe, jij grote Wijze. Ik heb je slechts enkele weken gekend. Ik weet niet wie je bent
geweest in andere levens, maar je had een wijsheid zoals ik die nog nooit heb ontmoet, niet bij
mens of dier. De mens heeft met jou een groots Wezen gedood (geslacht).
* Felix .. zo bijzonder. Zo heel liefdevol naar mens en dier. Volledig onvoorwaardelijke liefde
gaf je aan iedereen, zelfs naar de mensen die je lieten slachten. Wat hadden wij nog veel van
jou kunnen leren! (geslacht)
* Mary .. lieve moeder van Boebie, Iris, Dear One, Julio, Belle. Dank je wel dat de wereld jou
heeft mogen kennen en dat je de wereld deze grootse lieverds hebt gegeven (gestorven a.g.v.
bevalling / ouderdom).
* Fantastische kanjers Bambi en Henri (gestorven a.g.v. klauwproblemen)
* Dear One .. dierbare geliefde. Ik mis je nog elke dag! Dag meisje. Ik hoop dat je gelukkig
bent (gestorven a.g.v. bevalling).
* Daisy .. jij lief, vrolijk meisje. Je hebt maar zo kort van het leven kunnen genieten. Je bent
nu bij Dear One (gestorven a.g.v. bevalling).
* Roos .. je had moeite met het accepteren van de machtige mens .. het werd je niet gegund je
eigen manier van leven aan te houden (geslacht).
* Sterre .. jij zo onbeschrijflijk mooi sterretje. Jouw lichtje heeft maar zo kort geschenen voor
ons .. toch is er nog altijd een schijnsel bij ons achtergebleven. Dank je wel daarvoor
(gestorven 8 dagen na geboorte).
* Jewel, met ogen als juwelen. Jij treurend moederhart. Jou was geen fijn leven gegund met
kalfjes die je zo heel erg graag op de wereld wilde zetten. Je lichaam kon het niet volbrengen
en daardoor kreeg je de stempel ‘waardeloos, geen nut voor de mens’ en dus moest je sterven
(geslacht).
* Jonas, Jacob en Angelo .. ach lieve jongens hoe kan ik ooit goedmaken dat ik jullie niet heb
kunnen redden van de slacht terwijl ik daar wel met jullie over heb gepraat. Dit zal ik mijn
leven lang met mij meedragen.
* Kater Poezewoes die kwam aanlopen als klein zwart miauwend bolletje wol. Elke dag komt
hij mijn lekkere brokjes eten.

* Dieren die ergens anders een veilig thuis hebben gevonden: de magnifiek lieve stieren
Yoshua en Stanley, kater Tommie en kitten Meisje.
Een groots dankjewel aan mijn vriendinnen die begrijpen dat bij mij de dieren voorgaan op de
mensen: Cobie, July, Ingrid en Regina dank voor jullie vriendschap en hulp en ondersteuning
bij het zware boerderijwerk.
Mijn lieve zussen Ryan en Wilma .. een groots dankjewel voor jullie ondersteuning en jullie
vertrouwen in hetgeen ik in de wereld heb gezet.
Anke .. lieve vriendin en raadgever .. zonder jou als ‘stok achter de deur’ zou dit boek nooit in
de wereld zijn gekomen!
Last but not least .. een dank aan boer Piet bij wie de dieren kunnen genieten van het
buitenleven in de wei en ’s winters van het behaaglijke in een stal. Dank voor je hulp als de
dieren ziek waren of als ze verplaatst moesten worden van stal naar wei en vice versa. Dank
voor de talloze keren dat je onze vragen hebt beantwoord en voor je inspanning om
ons het boerderijleven te leren en daarbij te helpen.

Voorwoord
Als klein kind was ik ‘een en al dier’ .. nooit bang, voor geen enkel dier. Ik kan mij niet
anders herinneren dan dat er altijd dieren om mij heen waren: katten, een konijntje, enkele
kippen, een volière vol vogeltjes.
Wat heb ik met dieren? Ik weet het niet, ik houd gewoon van dieren. Er is een of ander diep
contact met hen. Ik voel me EEN met dieren, ik voel me gelijk aan hen, nooit de mindere of
meerdere. Ik ben evenzogoed een dier als een mens, er is geen onderscheid.
Pas op latere leeftijd wordt mij duidelijk dat ik de mens-dierrelatie anders beleef dan de
meeste mensen. In boeken, tijdens cursussen, bij lezingen komt altijd weer naar voren dat de
mens veel ‘verder’ is dan een dier: de mens ontwikkelt zich verder, maar een dier blijft altijd
een dier. Voor mij voelt dit nooit als waarheid, maar ja als ik de enige ben die er anders over
denkt dan zal ík het wel verkeerd hebben. Toch?
De situatie ontstaat dat ik lezingen wil geven met als thema ‘Het communiceren met dieren’.
Maar ik wil mijn waarheid vertellen: mens en dier als EEN, écht gelijk aan elkaar. Zijn de
mensen daar aan toe?
Kort daarna krijg ik een boek van Penelope Smith in handen: ‘Dieren verstaan’. Daarin
beschrijft zij haar ontmoeting met een paard. Dit paard vertelt haar in een vorig leven een
mens te zijn geweest. Ik kan mijn ogen niet geloven, dit is wat ik bedoel te zeggen: voordat je
in een aards lijf gaat - aan de ‘andere kant’ - zijn mens en dier allemaal gelijk. Vanaf de
‘andere kant’ incarneer je de ene keer op aarde in een mensenlijf, de andere keer in een
dierenlijf.
Toch durf ik nog niet mijn waarheid naar voren te brengen en ik vraag aan het Universum om
opheldering: zijn mens en dier nou écht gelijk of is er een onderscheid? Ik krijg de volgende
situatie te zien:
ik ben in een grote zaal met zuilen. Het lijkt wel iets Romeins of Grieks. De zaal is gevuld
met ‘lichtwezens’. Hiermee bedoel ik mensachtige gedaantes; ik zie de contouren van een
hoofd en schouders en dan naar beneden alsof ze een lang gewaad dragen. Ik zie verder geen
armen, taille of benen. Binnen die contouren is een ‘licht’.
Als ik voor een van deze lichtwezens ga staan, dan verandert de mensachtige gedaante in een
leeuw en daarna weer in een mensachtige. Een ander lichtwezen verandert in een vos en
daarna weer in een mensachtige. Zo zie ik de lichtwezens veranderen in dieren zoals een das,
hond, ekster, ezel, olifant, mus, schildpad, libelle, dolfijn, walvis, enz. enz. en tussendoor
veranderen ze steeds weer naar die mensachtige. Ik weet nog dat het mij verbaast dat onze
ogen, of het nou een mens of dier is, steeds op gelijke hoogte zijn. In die ogen zie ik een grote
liefde en rust.
Er wordt niet gesproken maar ik voel ‘goedkeuring’, ja dat is het beste woord om het gevoel
te omschrijven. Het voelt als ‘een oké’ om de wereld te vertellen dat mens en dier gelijk zijn.
Wat een mooie ervaring is dit! Het geeft mij voldoende zelfvertrouwen om lezingen te geven
en daarbij vrij-uit mijn waarheid te vertellen.
Sinds bovenstaand moment komen er regelmatig andere, gerelateerde, gebeurtenissen op mijn
pad: ik herinner mij steeds vaker andere levens die ik als mens of als dier heb geleefd.
Ook van vreemde mensen en dieren weet ik, indien daarom gevraagd, levens die zij als dier
respectievelijk als mens hebben geleefd. Zo leuk om van de mensen dan spontane reacties van

herkenning te krijgen. Zij voelen dat het waar is en vaak vertel ik alleen maar wat zij in hun
onderbewuste al wisten.
Dit alles bevestigt voor mij steeds weer dat wij zielen zijn die de ene keer een mensenleven
komen ervaren, een andere keer een dierenleven. Maar vanuit de dimensie waar wij vandaan
komen zijn wij allen EEN, allen lichtwezens. In mijn beleving zijn mens en dier dus EEN.
Vanuit deze EEN-heid ga ik in contact met dieren en laat ik hen spreken. Vanuit deze EENheid houd ik van dieren zoals van mensen.
Voor vele mensen is dit moeilijke materie. Dat is oke. Ieder heeft zijn/haar eigen waarheid
hierin.
Hetgeen in dit boek geschreven wordt is slechts míjn waarheid. Niet meer en niet minder dan
dat.
Welkom in mijn wereld van EEN-heid met de dieren / stieren.

BOEBIE
Hoe het allemaal begon

In september 2001 fiets ik voorbij een wei waarin een prachtig kalfje ligt.
Helemaal betoverd door dit prachtige wezentje stap ik van mijn fiets af en loop enthousiast
naar het hekwerk toe. Maar het kalfje reageert heel anders dan ik verwacht; hij of zij (?)
wordt bang en probeert weg te lopen. Dat lukt nauwelijks; het kalfje kan alleen strompelen
met kromme pootjes. Ik schrik door die reactie en zet snel enkele passen achteruit zeggende:
‘Sorry. Blijf maar liggen. Het is oké. Ik ga wel weg. Blijf maar liggen’. Ik word overspoeld
door medelijden, tranen komen in mijn ogen en met mijn hand voor mijn mond mompel ik:
‘O mijn God wat is hier aan de hand?’. Het kalfje blijft onrustig en ik besluit weg te gaan.
Ik ga rondom de boerderij op zoek naar de boer en eenmaal gevonden vertel ik hem mijn
naam en dat ik o.a. diertherapeut ben en vraag hem waarom het kalfje niet kan lopen. De boer
vertelt dat het stiertje (ik vind het een echte ‘Boebie’) een 2-voudig handicap heeft aan zijn
voorpoten: de bovenbeenspieren zijn te zwak, de achterpezen zijn te kort.
Op mijn vraag of ik Boebie mag behandelen gaat hij akkoord want de reguliere geneeskunde
kan niets doen, aldus de boer.
Blij met zijn toestemming ga ik terug naar de wei waar Boebie ligt. Zijn moeder (zij zegt dat
ze Mary heet) staat bij hem en kijkt mij vragend aan. Ik vertel haar dat ik hoop te bereiken dat
haar kalfje goed zal kunnen lopen en ik vraag ook aan Mary toestemming daarvoor. Ik word
nog even ‘gescreend’ door Mary, ze staat me enige minuten aan te kijken en dan gaat ook
Mary akkoord. Ha .. wat fijn!

Helemaal happy kijk ik naar Boebie en zeg hem dat ik snel weer terug zal komen als hij dat
fijn vindt. Zie ik nu een knikje met zijn kop of verbeeld ik mij dat maar? Ik weet het niet want
ik ben te opgewonden om het goed te kunnen zien. Bij de gedachte om Boebie te kunnen
behandelen word ik helemaal warm van binnen en voel een groot verlangen om te beginnen
met zijn behandeling. Met een glimlach van oor tot oor fiets ik naar huis.
Hiermee begint een buitengewoon mooie tijd.

Het vertrouwen winnen van Boebie.
Aangezien Boebie zo heel bang is en hij bijna niet kan lopen, wil ik hem niet opjagen en
begint mijn eerste contact op 4 meter afstand van de wei.
Ik ga buiten de wei in het gras zitten en praat tegen Boebie. Ik vertel wie ik ben, waarom ik
naar hem toe kom en dat ik met hem spelletjes wil gaan doen. Heel soms kijkt hij me even
aan. Dan smelt ik helemaal weg van dat prachtige snoetje en word ik van top tot teen zo heel
warm van binnen.
Elke dag ga ik een klein stukje dichter naar het hekwerk toe.
Er gaan vele dagen overheen voordat ik de wei in ga. Dan zijn Boebie en zijn moeder op grote
afstand van mij. Boebie is aanvankelijk wat onrustig maar dat wordt in de loop van de dagen
steeds beter en zo kan ik hem op een gegeven moment tot op enkele meters naderen.
Om nog dichterbij te kunnen komen ga ik ‘grazen’ en dat wil zeggen; op mijn hurken zitten,
met mijn handen door het gras bewegen en vooral heel geïnteresseerd naar het gras kijken.
Boebie is zo langzamerhand toch behoorlijk nieuwsgierig geworden naar wie ik ben en soms
komt dat kalfje voorzichtig wankelend een pasje naar mij toe.
Dan komt toch eindelijk de dag dat ik Boebie voor het eerst aanraak: Boebie ligt rustig in het
gras en ik nader hem al ‘grazend’ heel langzaam. Ik zit met mijn rug naar hem toe als ik hem
zo dicht genaderd ben dat ik Boebie ‘heel per ongeluk’ even aanraak … hij maakt een
beweging om op te staan, maar als mijn hand al weer de andere kant opgaat, blijft hij toch
liggen.
Ook dit wordt meerdere dagen herhaald totdat het glorieuze moment aanbreekt dat ik hem
heel licht mag aaien. Golven van liefde gaan door me heen. Een moment om nooit te
vergeten!
Het heeft weken geduurd om deze situatie te bereiken, maar wat ís het een bijzonder mooie
tijd geweest!

Meer duidelijkheid waarom Boebie in mijn leven is.
Maandenlang en uiteindelijk jarenlang ga ik naar Boebie. Het begint met één keer in de week
een uurtje, tot jarenlang twee keer per dag meerdere uren. Een intens gelukkige, liefdevolle
tijd met ontelbare wonderlijke momenten bijvoorbeeld enkele weken na onze eerste
kennismaking:
ik zit bij Boebie in het gras en aai hem zachtjes over zijn vacht. We genieten van de zon en ik
droom weg naar een gelukzaligheid. De zon is heerlijk warm en ik ben gedachteloos wat aan
het brabbelen tegen Boebie. Op een gegeven ogenblik hoor ik mijzelf zeggen: ‘Wat fijn dat
het nog zo'n lekker weer is, hè meis’. Meteen ‘verstijf’ ik en flitsen er allerlei beelden en
woorden door mijn hoofd. Het woordje ‘meis’ was namelijk het koosnaampje voor mijn poes
Kitty. Mijn hart bonst in mijn keel als ik aan Boebie vraag: ‘Ben jij Kitty?’ Gespannen wacht
ik op een antwoord, maar hij hoeft geen antwoord te geven, ik vóél dat het zo is.
Met mijn poes Kitty had ik een uitzonderlijk diep contact. Dikwijls had ik het gevoel dat er
‘meer’ was, maar ik kon die gevoelens niet ‘plaatsen’ en dan kwam de vraag in mij op: ‘Wie
ben je?’ Ik weet nog precies de situatie dat ik bij Kitty zat en ik weer die onbeschrijflijk grote
liefde voelde. Kitty vertelde toen dat zij mijn dochter zou zijn geweest als ik kinderen zou
hebben gehad. Wauw! De wereld stond stil.
Kitty heeft ruim 13 jaar bij mij geleefd. Toen zij te ziek was en het er naar uitzag dat ze zou
sterven, heb ik haar gevraagd of ze terug zou komen in een aards lijf. Zij antwoordde terug te
komen rond juni 2001 maar niet als kat. ‘Huh?’ Ik zal nooit vergeten dat ik reageerde met
verbazing in plaats van met vreugde en ik flapte eruit: ‘Maar ik wil geen hond’. Wist ík veel!
Ik was een ‘kattenmens’ en een ander dier kwam niet in mij op. Haha.
In juni 2001 is er geen kat of hond in mijn leven gekomen. Ook niet in juli of augustus of
september. In september 2001 ontmoet ik wel dat prachtige kalf je waarmee ik een intens diep
contact heb, maar ik heb daarbij werkelijk nooit aan Kitty gedacht. Nu ik tegen Boebie ineens
‘meis’ zeg ga ik eens aan de boer vragen wanneer Boebie geboren is? Je raadt het al: 2 juni
2001. Nu begrijp ik waarom Boebie zo vertrouwd aanvoelt en waarom ik het gevoel heb dat ik
hem al heel lang ken.
‘ Jeetje Kitty hoe kom je er bij om als stier te komen? Ik weet níéts van stieren. Nou dit wordt
een heel ander verhaal. Het wordt toch wel een stuk moeilijker om jóú bij mij op schoot te
nemen of dat jíj bij mij op bed komt slapen’. Ik voel wat verdriet als ik mij realiseer dat Kitty
niet meer als kat zal komen en ik herinner mij momenten van onbeschrijflijke liefde als zij mij
bijvoorbeeld ’s morgens wakker maakte door heel zachtjes met haar fluwelen kussentjes mijn
gezicht aan te raken. Er waren ontelbare momenten van gelukzaligheid. Al mijmerend over
die tijd, dwaalt mijn blik af naar Boebie’s prachtige ogen en dan voel ik ineens weer diezelfde
intense liefde als vroeger en terwijl ik hem een zoen op zijn neus geef besef ik dat de vorm
van het aardse lijf niet belangrijk is.
In de loop der jaren dat ik Boebie ken, heb ik over ons nog enige andere gezamenlijke levens
ontdekt onder andere ten tijde van Atlantis (Boebie was een orka en ik was een priesteres) en
wij hebben samen als indianen een leven geleefd waarin wij man en vrouw waren.
Ik heb met Boebie verder nooit over onze voorgaande levens gesproken en ook niet meer over
zijn leven als Kitty. Waarom ook? Hij is nú bij mij en tja in een stierenlijf, maar wat ís het een
dotje!

De aankoop van Boebie
Het eerste jaar staat voornamelijk in het teken om Boebie fysiek sterker
te krijgen. Ik masseer zijn spieren en we doen allerlei spelletjes zoals elkaar wegduwen. Maar
zo klein als Boebie is, wat ís hij al sterk en ook heel erg snel met die kop. Dat is allemaal nog
te overzien, maar Boebie heeft al horentjes en die zijn heeeel erg hard!
Da’s lachen als de boerin mij waarschuwt dat ik toch vooral moet opletten om geen blauwe
plekken te krijgen. Ik heb maar nooit verteld over die plakkaten van 10-15 cm. doorsnee die
regelmatig mijn bovenbenen sieren. ‘Boebie please .. je kop héél langzaam bewegen jongen
want jouw kracht is veel te groot voor mij en je doet mij zeer’. Voor Boebie is dat moeilijk te
bevatten want hij heeft geen vergelijkingsmateriaal. Zijn moeder Mary heeft geen zin om met
hem te spelen en tja wie is er dan beschikbaar? Oh já, dan is Trudy er altijd nog! Jahaha,
Trudy wil best met hem spelen maar heb je zijn nek als eens bekeken? Dat is één grote spier!
Spelen oké, maar dan moet hij wel leren zijn kracht te beheersen om het voor mij en voor
andere mensen veilig te laten zijn. Hij leert het ook wel hoor …
uiteindelijk ….
ooit

Terwijl ik geniet van het samenzijn met Boebie besef ik niet dat de boer en andere mensen
mijn avontuur minder geslaagd vinden. De boer vindt het goed dat ik de pootjes van Boebie
behandel, maar hij is bezorgd om mijn veiligheid want Boebie is natuurlijk wel een stier! Vele
mensen raden de boer aan om mij te laten stoppen want, zo wordt tegen de boer gezegd:
‘Vroeg of laat zal de stier haar aanvallen en die stier is jouw eigendom dus jij bent
verantwoordelijk als er iets met haar gebeurt’. Velen vinden het absoluut onverantwoord dat
de boer mij bij Boebie in de wei laat en leggen hem het vuur na aan de schenen. Gelukkig
voor mij en Boebie vormt de boer in de loop der jaren zijn eigen mening.
Deze boer kent zijn hele leven al koeien en stieren, maar het is voor hem een openbaring om
te zien hoe liefdevol en voorzichtig Boebie naar mij toe is en dat er tussen ons een speciale
band ontstaat. Voor de boer is dit een nieuwe kijk op stieren want hij ziet stieren alleen als
bedoeld voor de slacht of voor het dekken van koeien.

Ook Boebie wacht het lot van de slacht maar daar sta ik nooit bij stil; ik heb mijn focus
helemaal op het liefdevol samenzijn met Boebie. Ik kom met een schok terug in de harde
werkelijkheid als ik word geconfronteerd met het ‘ineens weg zijn van andere stieren van de
boer’. Bang om het welzijn van Boebie vraag ik de boer om Boebie te mogen kopen. De boer
zit op dat moment echter nog volledig in de overtuiging dat een stier bestemd is om een lap
vlees te worden bij iemand op het bord. Hij vindt het verspilling van goed vlees om een stier
te laten leven
(noot: de boer is in de jaren dat ik met mijn dieren bij hem op de boerderij ben hierin
helemaal veranderd, maar daarover later meer).
Boebie is anderhalf jaar oud als de boer eindelijk akkoord gaat dat ik Boebie van hem koop.
Hij heeft in de loop van die periode gezien hoeveel ik van Boebie ben gaan houden en hij
begrijpt dat Boebie voor mij net zo belangrijk is als voor iemand anders een hond of kat en
die laat je toch ook niet slachten om op te eten? Maar doorslaggevender om deze stap te
zetten is toch de druk die andere mensen uitvoeren op de boer. Hij vertelt mij dat, zonder
uitzondering, iedereen die hij kent, hem aanraadt om de stier vooral zo snel mogelijk aan mij
te verkopen voordat de stier mij te grazen neemt en hij daar aansprakelijk voor is.
Who cares! Ik kan Boebie kopen en dan is hij veilig!!

Terwijl ik dit aan het schrijven ben, herinner ik mij de keren dat mensen hun bezorgdheid
laten blijken en zij, goedbedoeld, stoppen aan de wei. Bijvoorbeeld die keren dat ik met
Boebie aan het spelen ben met de voerbak: ik moet de rechtopstaande voerbak tegenhouden
terwijl Boebie de bak met zijn kop probeert om te stoten. Auto’s stoppen en mensen vragen
of zij moeten helpen met het bedwingen van de stier. ‘Bedwingen? Wij zijn aan het spelen!’.
Of als ik languit voor Boebie’s snuit in het gras lig. Het zonnetje schijnt, Boebie ligt lekker te
doezelen in de zon, ik kijk naar zijn prachtige kop en aai af en toe over zijn snuit. Ik lig
helemaal happy te wezen. Auto’s stoppen, mensen stappen uit en vragen bezorgd of alles in
orde is met mij. ‘Huh? Natuurlijk. Hoezo?’ Dan zeggen ze niets en stappen weer in de auto.

En wat te denken van de TV opnames waarbij Boebie nieuwsgierig aan de camera wil
snuffelen en de verslaggever in angst zegt: ‘Zie je wel. Daar komt hij al’. Bij navraag wat hij
daarmee bedoelt komt als antwoord dat Boebie gaat aanvallen. ‘Huh?’
En zelfs als ik al 10 jaar bij Boebie kom, dan nog vraagt er een bezorgde buurman aan mij:
‘Ben je niet bang dat Boebie jou zal doden?’
Natuurlijk allemaal goed bedoeld van die mensen en heel lief dat ze zo bezorgd zijn, maar
lieve hemel wat een vooroordelen! Poeh.
Maar eerlijk is eerlijk .. toen ik Boebie nog niet kende, zei en reageerde ik hetzelfde als deze
mensen. Ik heb mijn hele leven gehoord of gelezen: stieren zijn gevaarlijk, onbetrouwbaar en
je moet bij ze uit de buurt blijven. Je kunt niet van iemand verwachten dat ze een ander beeld
krijgen van een stier als ze altijd alleen maar de negatieve verhalen horen over stieren.
Onbekend maakt onbemind.
Maar goed .. weer terug naar de tijd dat Boebie anderhalf jaar oud is en ik mijn grote lieverd
koop. Nu weet Boebie zéker dat hij nooit geslacht wordt. Ik maak met Boebie de afspraak dat
hij, als hij ooit uit dit leven weg wil en het niet op een natuurlijke manier kan, hij een spuitje
zal krijgen maar hij zal nooit, never nooit geslacht worden.
BOEBIE IS VRIJ !! en om dat te bekrachtigen verwijder ik een van de twee oormerken.
Runderen moeten officieel twee oormerken dragen, maar het risico op een bekeuring neem ik.
Enige jaren later durf ik het aan om ook zijn andere oormerk weg te knippen en voor mijn
gevoel is hij dán pas écht vrij. Hij is geen nummer maar hij is Boebie!!
Overigens komt er op een gegeven ogenblik controle van de registratiedienst en word mij
gesommeerd om Boebie weer 2 oormerken in te doen. Hoe ik ook praat, deze man stapt niet
van zijn standpunt af: regels zijn regels. Op mijn vraag waarvoor de oormerken dienen komt
als antwoord: ‘Voor herkenning’. Haha, nou heb ik ‘m. Ik begin mijn betoog: in vroeger
tijden maakten de boeren schetsen van de dieren in verband met de herkenning dus als ik nou
een foto heb van Boebie is dat dan ook voldoende? De man twijfelt nog .. tja die regels he!
Hij vraagt of ik een foto heb van Boebie. Haha, zijn 100 foto’s genoeg?
De man gaat akkoord met als voorwaarde dat ik wel de juiste oormerken moet hebben en ze
bij Boebie moet inknippen als hij gestorven is en vervoerd moet worden. Helemaal blij ga ik
daarmee akkoord.
Jullie begrijpen dat mijn andere stieren hun oormerken in de loop der jaren ook hebben
verloren. Tijdens het spelen of schuren aan de krabpaal gaan die oormerken kapot …… !

Ook ik ben geconditioneerd; veranderen is moeilijk!
Boebie verbaast mij steeds weer met zijn zachtaardige gedrag. Waarom verbaas ik mij
daarover? Omdat het een stier is? We weten allemaal dat we een fijne, lieve, zorgzame hond
krijgen als wij de hond aandacht en liefde geven? Waarom geloof ik, weet ik, dat dit bij kat,
hond, paard zo is, maar kan ik het van een stier niet geloven?
Als ik bij Boebie in de wei ben stoppen er vaak mensen om te vragen waarom ik bij een stier
ben, of dat niet gevaarlijk is, enz. Ik vertel graag over Boebie en probeer de (voor)oordelen
weg te krijgen. Vele mensen zijn verbaasd, proberen het te geloven maar kunnen het niet: de
vooroordelen zitten er bij ons, mensen, diep ingebrand.
Ik realiseer mij dat er over een stier nooit wordt verteld dat hij lief en voorzichtig kan zijn. De
enige manier waarop stieren in de media komen is als er een ongeluk is gebeurd, er een mens
is aangevallen door een stier. Wie heeft ooit op een andere manier naar stieren gekeken? Wie
heeft ooit geprobeerd om stieren écht te leren kennen?
Ik krijg steeds meer behoefte om aan de wereld te laten zien/horen hoe stieren ‘in wezen’ zijn.
Hoe stieren wórden als gevolg van te weinig aandacht/ lichamelijk contact/ liefde/ respect
enz., dat wordt veroorzaakt door de mens. Door deze opmerking voelen mensen zich
‘aangevallen‘ en meteen komen dan de verhalen dat de stier goed verzorgd werd maar toch op
een gegeven ogenblik de mens heeft aangevallen. Mijn vraag is dan of er daadwerkelijk tussen
mens en stier een gelijkwaardige band was? Is de stier behandeld zoals de mens ook
behandeld wil worden, dus is er wederzijds respect, of moet de stier altijd maar doen wat de
mens van hem wil? Wordt de stier regelmatig geaaid of wordt er alleen eten voor de snuit
gegooid en verder niets?
Ieder dier weet wat de mens denkt! Dit betekent dat elke stier wéét dat hij vroeg of laat naar
de slacht moet! Hoe goed is dan de band tussen die stier en de mens? Iedere stier weet
wanneer hij ‘alleen maar gebruikt wordt om te dekken’. Waar is het respect en de aandacht
voor de stier an sich? Dat hij bewonderd en gewaardeerd wordt om het prachtige lijf waarin
hij leeft? En ook zonder dat lijf, dat hij geliefd wordt puur om het wezen dat hij is?
Talloze psychologische onderzoeken bij baby’s en pas geboren dieren hebben aangetoond dat
zij sterven als zij verstoken blijven van contact en liefde. Ze kregen allemaal meer dan genoeg
voedsel en water om in leven te kunnen blijven, maar zonder liefde en lichamelijke aanraking
gingen zowel baby’s als dieren dood! Ook jonge mensen en dieren ontsporen in dergelijke
leefomstandigheden. Dat ze lichamelijk goed verzorgd worden voorkomt dat niet!
Dat ook ik geconditioneerd ben in mijn visie op stieren bewijst het volgende:
op een gegeven moment sta ik met mijn rug tegen het hekwerk. Boebie staat voor mij met zijn
kop tegen mijn borstkast aan. Ineens voel ik angst en komen de verhalen in mij op dat mensen
zijn doodgedrukt door een stier. Ook de opmerkingen dat je altijd de baas moet blijven over
een dier en dat ze vooral naar mij (de mens c.q. de leider) moeten luisteren, gaan door mijn
hoofd. Ik eis van Boebie dat hij achteruit gaat en gebied hem dat met het woord: ‘Terug’.
Boebie reageert niet en ik herhaal het woord met meer nadruk. Wederom geen reactie van
Boebie. Zo ook als ik met luide stem roep en hem vanuit angst. En dan komt er ineens een
stem in mijn hoofd (later wordt duidelijk dat dit mijn eerste ‘verbale’ contact is met Boebie)
die zegt: ‘Waarom doe je dat? Waarom sla je?’. Meteen ben ik rustig en is mijn angst weg. Ja

waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom ben ik ineens bang voor hem? Is daar aanleiding toe
geweest? Nee. Hij heeft zich geen enkel moment laten zien als gevaarlijk of onbetrouwbaar.
Ik reageer naar aanleiding van verhalen van andere mensen. Maar waarom? Waarom vertrouw
ik niet op mijzelf, op mijn eigen ervaringen en gevoelens? En waarom vertrouw ik niet op
Boebie?
Ik schaam me om mijn reactie en vooral omdat ik Boebie heb geslagen. Ik kijk hem aan en
bied mijn excuses aan. Ik vraag hem in alle rust of hij alsjeblieft achteruit gaat en zie daar,
natuurlijk doet Boebie wat ik hem vráág en niet gebied of van hem eis.
Dit is mijn eerste moment met Boebie dat ik van hem leer om bij mijzelf te blijven en niet
onnadenkend de mening van anderen te volgen. In de loop der jaren komen dergelijke
leermomenten nog vaak voor.

Onbekend maakt onbemind. Daar gaan we iets aan doen!
In de jaren dat ik naar Boebie ga, laat hij zich zien als zachtaardig, voorzichtig, volledig
betrouwbaar. Dit geldt niet alleen voor Boebie. Sinds 2001 heb ik ruim 10 stieren leren
kennen en allen evenaren zij Boebie en beantwoorden zij NIET aan het (voor)oordeel dat ik
van ze heb gehad.
Het gedrag van Boebie verandert niet als er een koe bij hem in de wei komt. Hij wordt geen
wilde, onbetrouwbare stier als de koe tochtig is.
Van mijn andere zes stieren zijn er twee dekstier geweest (en die zijn gevaarlijker zegt ‘men’).
Ook zij zijn de grootste lieverds die je je maar kunt indenken omdat zij aandacht, liefde en
respect krijgen!
Het vooroordeel naar stieren toe is zelfs zó erg dat er in de wet geschreven staat dat stieren
ouder dan vier jaar gecastreerd moeten zijn omdat zij anders niet buiten in een wei mogen
lopen! Dit staat in de wét!
Die vooroordelen zijn ook de reden dat ik geen verzekering kan vinden die mij en mijn stieren
wil verzekeren. Overal gaan de deuren dicht als het woord stier valt. Koe, paard, schaap, geit
verzekeren is geen probleem. Stier? .. deur dicht!
Heel duidelijk is het spreekwoord ‘Onbekend maakt onbemind’ van toepassing en dus wil ik
mijn belevenissen vertellen aan de mensen.
Als ik aan Boebie vraag of hij wil meewerken om zijn soort op een positieve manier onder de
aandacht van mensen te brengen, gaat Boebie akkoord. En zo beginnen wij aan onze taak:
mensen laten zien en ervaren dat stieren lieve, vriendelijke, betrouwbare dieren zijn die niets
kwaads in de zin hebben als je hen met aandacht, respect en liefde benaderd.
In de loop der jaren komen er enkele lieve vriendinnen in mijn leven die meehelpen aan deze
levenstaak: mensen laten kennismaken met de ware aard van runderen. Om dit te bereiken
geven wij workshops ’Dierknuffelen’ waarbij de mensen de stieren eten geven en ondertussen
kunnen borstelen en aaien en contact kunnen maken met die grote kanjers.

Ook zijn mijn stieren en koetje betrokken bij de cursussen die ik geef. Vele cursisten zijn
diep onder de indruk gekomen van de grote wijsheid van deze dieren. Maar daarover later
meer.
Honderden mensen, jong en oud, hebben ondertussen ervaren hoe mijn stieren zijn en hebben
hun mening over stieren herzien. En nu jij nog  !
Hieronder een kleine foto-impressie van het contact tussen mens en stier.

