
Het mooiste Sinterklaascadeau 
 
Maandag 3 december ben ik bij Boebie. Terwijl ik op afstand al naar hem roep krijg ik geen 
reactie. Boebie staat somber voor zich uit te kijken. Op één plaats stil staan is nog steeds 
moeilijk; dan zakt hij al snel door zijn poten en gaat op zijn knietjes zitten. Het lopen gaat al 
veel beter en hij kan zelfs al wat rennen door de wei.  
Vanmorgen krijg ik hem met aaien en tussen zijn horens krabben niet vrolijker. ‘Wat is er 
Boebie? Jongen, ik wil graag weten wat jij wilt en kunt in dit leven. Kun je dat vertellen? 
Krijgen we jouw poten zo goed dat het leven plezierig zal zijn voor jou?’.  Ik krijg geen 
antwoord en vraag hem om mij volgende keer te laten zíén wat hij wil en kan in dit leven: of 
hij zijn pootjes recht wil en kán zetten. Zo ja om dan woensdag met rechte poten te staan. Als 
het anders is dan zal hij met kromme, doorgezakte poten staan.   
Boebie  fleurt op en samen rennen we door de wei zoals anderen met een hond doen. Dat is 
lachen want Boebie maakt dan van die gekke sprongen waarbij beide achterpoten zijwaarts 
worden gegooid. En ik maar steeds naar hem roepen: ‘Jaaa Boebie. Joehoe! Kom op jongen. 
Lekker rennen. Jippie’  Heel de buurt hier verklaart me beslist voor gek maar ik vind dat geen 
probleem (en dat is maar goed ook want in de jaren daarna worden mijn gedragingen nog véél 
gekker ).   
Terwijl we door de wei rennen, hoor ik vanuit de ernaast gelegen wei gehinnik van een kleine 
pony. Ik loop naar de rand van Boebie's wei en roep naar de pony. Maar wie komt er achter 
mij aan en roept ook naar de pony? Natuurlijk .. Boebie. En dan zijn er drie aan het rennen en 
roepen: Boebie en ik in de ene wei, de pony in de andere wei.  Ik roep, Boebie loeit en de 
pony hinnikt.  Da’s toch kicken! 
Ik vind het zo bijzonder om met een kalf te spelen en te rennen .... nooit geweten dat dat 
mogelijk is. Je kunt er net zo goed mee spelen als met poes of hond. Ik zweer je dat het 
volgende echt is gebeurd: er ligt een grote stok in de wei en bang om er overheen te vallen, 
raap ik die op en probeer de stok over de heg te gooien. Dit mislukt en de stok valt voor de 
heg op de grond. En werkelijk waar, alsof het een hond is rent Boebie naar de stok, staat daar 
stil en kijkt mij aan met een blik van: ‘Nog een keer?’  Nadat ik hersteld ben van mijn 
verbazing, schiet ik in mijn lach en zeg: ‘Jij bent gegarandeerd ooit een hond geweest. Dat 
kan niet anders’.  Vervolgens heeft Boebie nog enkele keren achter de stok aan gerend 
(apporteren was er overigens niet bij hoor. Dat was mijn taak ). 
 
Helaas moet Boebie de gevolgen dragen van dit speels kwartiertje en hij zakt erg door zijn 
poten. ‘Ga maar liggen jongen dan zal ik je poten masseren’. Dat laat Boebie zich geen twee 
keer zeggen. En wat doe je dan als poten en nek lekker gemasseerd worden?  Juist ja.  
 

                                                    
 



Ook aan fijne dingen komt helaas een einde. Om hem niet te storen fluister ik: ‘Ik ga naar 
huis lief.  Ik kom woensdag weer terug’.  
 
Woensdag 5 december ben ik weer bij Boebie en dan gebeuren er twee bijzondere dingen.  
Als ik aankom ligt Boebie in de stal. Ik ga naast hem zitten. Het is een kerstkaart waardig 
zoals we daar allebei in het stro zitten. Terwijl ik zachtjes tegen hem praat en hem aai legt hij 
zijn hoofd tegen mijn buik en in mijn schoot!  Moet ik jou, lezer van dit verhaal, nog vertellen 
hoe ik mij toen voelde?  Ik denk dat je het wel weet.  
Tranen van ontroering lopen over mijn wangen. Ik zit roerloos, bijna mijn adem inhoudend, 
bevreesd dat enige beweging van mij dit idyllische moment zal verstoren.  
De tijd staat stil en ik blijf zo een hele tijd bij hem zitten totdat ik mij ineens herinner dat ik 
hem maandag iets heb gevraagd namelijk dat Boebie mij laat zíén wat hij in dit leven kan en 
wil met betrekking tot zijn poten. Hij leest mijn gedachten, staat op en staat met kaarsrechte, 
maar dan ook echt kaarsrechte poten. Helemaal overvol van gelukzalige emoties ben ik 
Boebie en het Universum om de hals gevlogen en heb hen bedankt voor het mooie 
Sinterklaascadeau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een normale dag bij Boebie, maar wat is normaal?  
 
De zon schijnt en dan ben ik altijd wat enthousiaster om naar Boebie te gaan. Ik heb mijzelf 
en Boebie beloofd dat ik vandaag langer zal blijven: heerlijk zo samen.  
 
Boebie graast achter in de wei en dit is een van de weinige keren dat hij mij niet in de gaten 
heeft (dat dacht ik toen nog. Nu weet ik wel beter). Ik heb vooaf geen contact gemaakt met 
hem (maakt niet uit, weet ik ondertussen). Ik sluip stilletjes de wei in en maak van de 
gelegenheid gebruik om zoveel mogelijk poep te ruimen. Als Boebie in de buurt is dan wil hij 
namelijk eten of spelen en dan is het gedaan met het rustig werken.   
 
Enige tijd gaat het goed, Boebie blijft achterin de wei. Alhoewel? Komt hij zo langzaamaan 
dichterbij? Ja hoor, Boebie vindt mijn geruim welletjes en heeft voor ons andere plannen en 
dat is … spélen! 

                                    
 
 
Hij duwt zijn snuit tegen de etensbak, probeert een van zijn horens onder de bak te steken om 
die dan vervolgens omhoog te gooien.  ‘Ja ja, ik zie het wel hoor lieve jongen, je hebt zin om 
te spelen. Nou kom op dan’.  Ik houd aan het andere eind de bak tegen zodat die niet steeds 
wegschuift. Boebie vindt het helemaal te gek als hij de bak uiteindelijk op zijn kop kan laten 
balanceren.  
Ook geniet hij met volle teugen als ik de bak als schild voor mij houd en hij er tegenaan kan 
stoten in een poging om de bak om te laten vallen. Als hem dat lukt maakt hij vreugdedansjes 
om de bak heen. Prachtig om te zien hoe een kolos van ca. 1000 kilo in de rondte danst en 
springt. Soms rent hij dan een stukje de wei in en vaak moedig ik hem daartoe aan om even 
een teveel aan energie kwijt te raken want een uitbundig dansende stier van zo’n formaat heb 
ik liever een beetje verder van mij vandaan  dus ’Boebie ga even wat energie lozen, ga een 
stukje rennen!’ 
 
We spelen enige tijd, maar Boebie tilt zijn linker voorpoot regelmatig op. ‘Wat vind je ervan 
Boebie als we eens lekker van het zonnetje genieten en even wat uitrusten?’ We gaan in het 
gras liggen. ‘Mag ik tegen jou aan komen liggen Boeb?’  Op zijn ademhaling wieg ik op en 
neer .. om bij in slaaaaaaaa aap te vallen ‘Zalig Boeb’.  



                                 
 
Met mijn ogen dicht doezel ik weg. ‘Hé, au, wat is dat nou?’  Het is het kippetje Mientje die 
fanatiek naar de vliegen pikt die op mijn broek zitten, maar de snavel van Mientje is spits en 
best wel scherp.   
Eenmaal weer ‘wakker’ wil ik eigenlijk nog wat klussen in de wei en terwijl Boebie verder 
rust ga ik wat ‘onkruid’ verwijderen. Ik trek dubbele handschoenen aan en begin de vele 
brandnetels en distels uit de grond te trekken.  
Ook dit karwei krijgt niet zoveel kans van slagen: na enige uitgetrokken distels komt Boebie 
al kijken of er iets lekkers te halen is. 
’Misschien ben jij voor mij gras aan het plukken?’   Hij komt snuffelen en gaat bovenop de 
distels staan. Ach, geplette distels zijn gemakkelijker op te ruimen, dus dat is geen probleem.  
Ik pluk tussen de andere distels wat gras weg om aan Boebie te geven.  ’Dat gras is natuurlijk 
erg interessant, dus ik geef jou een duwtje en dan krijg ik misschien wel meer daarvan.  Een 
beetje dichter bij jou gaan staan want ik moet met mijn snuit heel dicht bij die handen zien te 
komen. Even m’n kop hélemaal naar voren strekken … ’.   
 

                                                       
 
Met andere woorden: weg is het rustig distels plukken, Boebie wil aandacht en gras. Hij krijgt 
het allebei. ’Wat moet ik anders?’   



Maar hoe dat verloopt! Volgens Boebie echt heel erg onopvallend. Zó onopvallend dat ik hem 
bij wijze van spreken niet eens zíé.  Het is als een vertraagde film:  
zijn snuit komt zo heel langzaam steeds dichterbij totdat die snuit slechts enkele centimeters 
van mijn hand verwijderd is.  
De tweede fase: uitzonderlijk traag komt de tong uit zijn bek. Die tong wordt steeds verder 
uitgestoken totdat hij de grassprietjes kan aanraken.  
De derde fase: heel behoedzaam aan de grassprietjes likken en dan heel toevallig proberen de 
tong er omheen te slaan.  
Tijdens al deze fases is er absoluut geen oogcontact. Hij kijkt me niet aan want alles verloopt 
tenslotte heel onopvallend.  
Lachend vraag ik hem of hij zo vriendelijk wil zijn om mij de kans te geven om het gras 
überhaupt eerst te kunnen plúkken en dat ik het hem daarna met liefde en plezier zal geven.  
Nee, helaas. Mijn groot lief kan zich op allerlei momenten goed beheersen, maar als er eten in 
het spel is en zeker als het vers geplukt gras is, dan is het teveel gevraagd om te wachten.  
 
‘Weet je wat? Ik ga langs de slootkant wat gras plukken. Daar staat veel meer en dat gaat 
sneller’.  Terwijl ik bezig ben houdt Boebie me continu in de gaten en af en toe loeit hij ten 
teken dat ik moet opschieten. ‘Jaja,  ik werk  zo snel als ik kan. Wil je even wachten please?’. 
Een langgerekte ’Meueueueuh’ maakt duidelijk dat Boebie’s antwoord nee is.  Een kwartier 
geplukt .. en met veel waardering daarvoor eet Boebie het in één minuut op. ‘Lekker dan! 
Daar heb ik wel 15 minuten krom voor gestaan he vent’. ’Meuh.  En waar is de rest?   
’Hé, hallo wat denk je van mijn rug? Even denken … oke zal ik jou eens gaan verwennen? 
Dan ga ik maïs halen. Goed?’.  Enthousiaste, opgetogen ogen geven zijn antwoord. 
Ik heb zelf geen maïs maar zo af en toe mag ik wel een plastic tasje vullen met maïs van de 
boer. Het ligt achter de boerderij aan de overkant van de straat dus ik moet weg uit de wei. 
Boebie weet wat ik ga halen en loopt met mij mee naar de poort. Wij spelen ons spelletje en 
dat wil zeggen dat hij héél hard loeit en dat ik dan, eveneens héél hard, zijn naam roep. Mijn 
roepen wordt beantwoordt met een enorme loei en zo blijven we bezig totdat ik terug ben (ik 
vraag mij af hoe vaak de buurtbewoners een inrichting hebben willen bellen .. hihi). 
 
Als ik terugkom staat Boebie aan de poort te wachten. Ik zie zijn oren naar voren en die 
bepaalde blik in zijn ogen … de ondeugd straalt er vanaf!   

                              



Hij is vastbesloten om dat lekkers zo snel mogelijk uit mijn handen te pakken. Het gezegde 
‘geduld is een schone zaak’ kent Boebie niet en zeg nou zelf, waarom zou je wachten als je 
het gewoon metéén kunt opeten?  Dus, posten voor de poort met een uitdrukking van: ‘Een 
knappe jongen (in dit geval  ‘een knappe meid ’)  die langs mij heen kan lopen zonder dat ik die 
maïs pak’.  Oké dat gaat mij dus niet lukken om in de wei te komen.  
 
Poging 1: ‘Boebie , laat mij de maïs in je etensbak leggen omdat het anders allemaal op de 
grond valt en je de helft van de maïs verliest in het zand’. Daarna heel vriendelijk vragen: 
’Lieve jongen, wil je opzij gaan zodat ik naar je voerbak kan lopen?’ 
Boebie vindt dat niet nodig en laat nog steeds blijken dat hij de maïs heel erg graag wil 
hebben en wel metéén. Dus nog steeds een brede stier voor de poort en geen gaatje om er 
langs te glippen. 
 
Poging 2: Oké Boebie even kijken hoe ik jou kan weglokken van de poort … vers gras plukken 
en dan verderop, weg van de poort, neerleggen’.  
Het lukt … Boebie loopt mee.  ‘Gras geven en dan snél terug naar de poort …’  
Mislukt. Boebie is met een bek vol gras even snel terug bij de poort als ik.  
 
Poging 3:’ Hándenvol gras plukken, verderop neerleggen, rapkes terug naar de poort …’. 
Mislukt … met een óvervolle bek gras is hij tegelijk met mij bij de poort. Het overige gras laat 
hij liggen. ‘Meen ik het nou Boebie of zie ik je oogjes glinsteren?’ Geen antwoord. 
 
Poging 4:  Ook vier maal is geen scheepsrecht: ‘Nog meer gras plukken, een ‘toefje’ maïs er 
bovenop gooien’.  Jaaaa .. Boebie vindt het nu interessant genoeg om te blijven staan en de 
maïs op te eten ... ik ren naar de poort, ben in de wei en … heb me dus niet vergist in die 
glinsterende oogjes; Boebie vindt het een spelletje. Hij stopt meteen met eten en komt 
springend op mij af met de kop naar voren en mijn opmerking ‘Ho, denk aan je maïs’  is tegen 
dovemans oren gezegd.  Al springend en dansend probeert hij met volle vaart de plastic tas uit 
mijn vingers weg te ‘koppen’.  
‘Boeb dit gaat te wild joh. Rustig doen anders krijg je geen maïs’.  
Boebie echter is in een olijke bui en het mikpunt van zijn kop en horens is de kleine plastic tas 
tussen mijn vingers maar ik voorzie dat hij mijn handen en armen zal raken en aangezien 
Boebie niet rustiger wordt, gooi ik de plastic tas over het hek.  Boebie stopt meteen en staat 
beteuterd naar de onbereikbare zak maïs te kijken. Verdrietig en niet-begrijpend komt er een 
langgerekt ‘Meueueuh’  uit zijn bek.  
‘Lieve jongen het is te wild voor mij als je zo springend op mij afkomt. Je krijgt echt je eten 
als je rustig bij je bak op het eten wacht’.  Samen lopen we naar de voerbak en ik vraag hem 
daar te wachten terwijl ik buiten de wei ga om de tas op te rapen. 
 
Poging 5: ‘He he, fijn dan kan ik jou nu ….’   
Mis ..  Boebie komt weer op mij afgesprongen en weer wil hij de maïs uit mijn handen 
koppen, dus hup, de plastic tas over de omheining, een beteuterd gezicht bij Boebie, wederom 
naar de bak lopen samen en uitgelegd wat de bedoeling is… en? …  jaaaaa hij blijft daar 
staan. Snel de maïs pakken, de wei in en de mais in de bak.  
 
Boebie weet sinds die dag dat hij kan kiezen tussen maïs die over de omheining verdwijnt of 
die hij lekker kan opeten vanuit de voerbak. Doorgaans kiest hij voor het laatste.  



Nu ik Boebie zo lekker zie smikkelen begin ik ook honger te krijgen. 
‘Oké Boebie. Het is weer tijd voor mij om naar huis te gaan. Morgen ben ik er weer ja?’   
Ik moet vertrekken als Boebie nog iets te eten heeft want anders kom ik er niet weg.  Hij krijgt 
het namelijk voor elkaar dat ik bij hem blijf door bijvoorbeeld eten uit de bak te gooien .. hij 
weet dat ik niet kan nalaten het er weer terug in te doen. En oh als ik op de fiets zit, hij loeit 
me na tot aan het einde van de straat en ja, HIJ wint ..  ik draai om en ga terug. Ik herken het, 
ik besef wat hij ermee wil bereiken .. en elke keer lukt het hem weer. Boebie krijgt het voor 
elkaar mijn zwakke plek te raken door  op een bepaalde toon te loeien waarbij hij wéét dat ik 
het niet over mijn hart verkrijg om weg te gaan.  
‘Maar vandaag ben ik lang genoeg gebleven he Boeb. Ik heb ook honger en ga naar huis’.  
Het maakt geen barst uit hoor dat ik dat zeg en daarom ben ik inmiddels wel zo slim om 
voldoende eten achter te houden en hem dat pas op het laatste moment te geven. Een dikke 
zoen op zijn kop, even krabbelen achter zijn horens en altijd weer in zijn oor fluisteren: ‘Love 
you. Dank dat je er bent lief. Ik houd ontzettend veel van je’. 
   

                                             
 
Eerlijk gezegd wil ik helemaal niet weg bij hem en vind ik het jammer dat hij in een stierenlijf 
zit. Als kat of hond zouden we veel vaker bij elkaar kunnen zijn. Maar het is niet anders … 
snel doorfietsen voordat ik weer omdraai. Morgen ben ik weer!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spelen met een stier is ‘ietsje’ anders als met een hond. 
 
Boebie en ik spelen vaak samen, vooral in de beginjaren. Als ik me goed herinner zijn we ooit 
begonnen met een schop: ik houd de schop in verticale stand voor Boebie’s kop en hij 
probeert de schop weg te duwen. Naarmate Boebie groter wordt, wordt de steel van de schop 
te klein en vaak zitten mijn vingers klem tussen stok en horens. De schop heeft erg scherpe 
randen en ik vind het eng dat die scherpe randen vaak in de buurt van Boebie’s ogen komen. 
Alhoewel hij het heel jammer vindt, besluit ik om te stoppen met de schop en moeten we iets 
anders bedenken.  
 
Het wegkoppen van voorwerpen ontstaat heel toevallig:  
we staan in de wei, lekker in de zon en Boebie is aan het eten. Er zit hooi in mijn laars en ik 
voel het steken door mijn sokken heen dus even de laars uitdoen en schudden. Dan zie ik 
Boebie ineens met zijn kop op en neer gaan.  
’Wat is er Boeb?’   
Weer gaat die kop op en neer en nu iets fanatieker en zijn woorden ‘Kom op dan’  klinken in 
mijn hoofd. Even schrik ik terug van de horens die met grote snelheid omhoog komen, maar 
dan besef ik wat hij vraagt; hij wil de laars weg stoten. ‘Oké. Dat gaan we proberen’.   
De timing is belangrijk .. Boebie ziet vanuit zijn ooghoeken iets aankomen en dan vliegt zijn 
kop met een enorme kracht omhoog waarbij de laars zijn kop op het juiste moment moet 
raken. Dat valt erg tegen, maar die enkele keren dat de timing perfect is, dan vliegt de laars 
met een flinke boog alle kanten op en hebben we de grootste pret. 
Er is daarbij wel een klein ‘probleempje’… wie gaat de laars elke keer terug halen?  Boebie 
staat te kijken met een blik van: ‘Kom op, haal nou even, dan kunnen we verder gaan’.   
‘Ja hé Boebie .. ik sta nu dus met één laars aan mijn voeten en met één sok. Hoe krijg ik die 
andere laars dan te pakken?’   
Afhankelijk van hoe nat de grond is, loop of hink ik.  Doorgaans is het hinken want het gras is 
vaker wél nat als niet nat.  Als ik hink, staat Boebie me met verbazing aan te kijken en hij 
vraagt zich dan ook werkelijk af wat ik toch in vredesnaam aan het doen ben. Ook menige 
voorbijganger begrijpt er geen barst van als hij mij ziet hinken en daarbij hoort lachen. Ach ja, 
de zoveelste keer dat ik voor gek word versleten .. niet belangrijk .. dat went.  
 
Een omhoog gegooide laars is wel aardig, maar is niet ‘je van het’. Die is veel te klein maar 
bovendien is voor mij al dat hinken vermoeiend en de onder het zand geduwde laars moet elke 
keer uitgegraven worden en leeggeschud (dat lukt nooit helemaal en zand schuurt zo irritant 
tijdens het lopen). Overigens sneuvelt een laars vrij snel en wie betaalt de nieuwe? .. Juist .. en 
dus worden er in de loop der jaren diverse andere voorwerpen geprobeerd:  emmers, grote 
plastic zakken, een bal, voerbak en ja, zelfs een kruiwagen. De kruiwagen is redelijk favoriet: 
Boebie vindt het hilarisch als ik die op en neer laat stuiten en hij er met kop en horens 
tegenaan kan beuken. Dan blijkt maar weer hoe sterk die dingen zijn .. gelukkig, want de 
kruiwagen is van de boer…. 
 
Als Boebie minder fit is en vaker op zijn knie gaat zitten doen we rustigere spelletjes zoals 
koppen met de bal. Dat is toch zo grappig om te zien: een grote skippybal met een boog naar 
Boebie’s kop gooien en als de timing goed is en Boebie precies op tijd met zijn kop omhoog 
komt dan lanceert hij die bal een heel eind de lucht in.  
 



                    
 
Emmers zijn toch eigenlijk ook wel heel erg leuk; die dingen die kun je zo lekker ‘pletten’.  
Dolle pret maar helaas altijd van korte duur: eenmaal een emmer voor zijn kop, dan vindt 
Boebie het een uitdaging om te kijken hoe sterk zo’n ding is, dus wat doe je dan als stier 
zijnde?  Dan zet je daar je kopje heel bescheiden tegenaan .. dan zet je er heel rustig een béétje 
stierenkracht achter en dan gaat zo’n emmer dus héééél rustig helemaal hartstikke 
doormidden.  Vele emmers zijn dit lot beschoren. Gelukkig dat ik van een lieve schilder gratis 
emmers krijg (bedankt Rien!). 
Het is altijd weer lachen als we met een emmer spelen: met kop, poten en zijn hele lijf wordt 
die emmer ‘weggewerkt’. De emmer komt namelijk ook wel eens tussen zijn poten terecht en 
dan moet dat ding daar zo snel mogelijk weggetrapt worden. Een profvoetballer is er niets bij 
… in ieder geval niet wat betreft de kracht waarmee gekopt en/of getrapt wordt.  
 
Het meest favoriet is toch wel het spelen met zijn voerbak.  
 

                           



Dit lukt mij niet altijd want dat vereist van mij concentratie en een fit lichaam: de bak is voor 
mij namelijk zwaar en moeilijk te hanteren. Daarentegen weegt de bak voor Boebie uiteraard 
niets en als een veertje gooit hij die de lucht in. Als hij dan te onstuimig is, kan niet altijd 
voorspeld worden waar de bak terecht zal komen. Gelukkig houdt Boebie de hele situatie 
goed in de hand getuige de volgende gebeurtenis: 
het heeft de voorgaande dagen veel geregend en de grond is drijfnat. Dat deert Boebie niet .. 
op dit moment is het droog dus dan kunnen we toch wel spelen?  ‘Natuurlijk Boebie .. ik zou 
niet weten waarom niet’.  
Een kwartier nadat ik dit gezegd heb weet ik héél goed waarom niet: omdat natte grond 
spekglad is en je héél erg vies wordt in een modderbad. Dit had ik de eerste keer niet in de 
gaten:  
we zijn aan het spelen met de voerbak als ik in de modder onderuit glijd; mijn ene been komt 
onder en mijn andere komt op de voerbak terecht. Ik kan geen kant op en een dansende 
Boebie staat klaar om zijn kop onder de bak steken. Geschrokken roep ik hem te stoppen en 
zie daar .. meteen staakt hij zijn bewegingen, staat mij rustig aan te kijken en ik kan overeind 
komen. Van top tot teen vol modder val ik Boebie om zijn nek, geef hem een intens dikke 
zoen op die grote kop van hem en fluister vol liefde: ‘Dank je wel. Wat ben je toch een kanjer 
jongen!’ 
 
Maar stel nou eens even dat het verkeerd was afgelopen? Een ongeluk zit tenslotte in een 
klein hoekje, zo blijkt ook uit de volgende gebeurtenis: 
op een dag heb ik Boebie in de stal hooi gegeven en terwijl hij nog aan het eten is, voel ik het 
hooi in mijn laars kriebelen. Ik sta bij Boebie’s kop als ik gedachteloos mijn laars uittrek, 
ondersteboven houd om er vervolgens tegenaan te slaan en het hooi uit de laars te schudden. 
Ineens komt in een flits de kop van Boebie omhoog en slaat hij met kracht de laars uit mijn 
handen. Ik schrik van zijn plotselinge beweging en wil achteruit gaan, maar vergeet de plank 
die daar ligt en val vervolgens achterover.  In een flits gaat een gesprek door mij heen dat ik 
ooit met Boebie heb gevoerd;  dat je een stier nooit voor de poten moet vallen. Hij heeft mij 
toen verteld dat er dan ‘een knop omgaat’  en dat, wat (of wie) er  voor zijn kop ligt, ‘weg 
moet’ en dus zal hij dan met snuit c.q. horens proberen het weg te schuiven, op te tillen enz.   
Dit alles schiet in een flits door mijn hoofd en tijdens het vallen ben ik eigenlijk al aan het 
oriënteren om zo snel mogelijk overeind te komen.   
In het overeind krabbelen roep ik geschrokken naar Boebie: ‘Wat doe jij nou?’  Boebie gaat 
echter al weer met zijn kop omlaag en staat te wachten. Ik ben nog aan het bekomen van de 
schrik en begrijp hem niet. Uiteindelijk komt de kop van Boebie langzaam omhoog en kijkt 
hij mij vragend aan met de woorden: ‘Wanneer komt ie nou?’   
‘Wat zeg je nou Boebie? Wat moet er komen?’  ‘ 
Dat ding. Wanneer komt dat ding?’  en vervolgens brengt hij zijn kop weer omlaag en staat 
hij startklaar.   
En dan dringt het dus pas tot mij door. ‘Bedoel je mijn laars Boeb?  Ach jongen, is het dat?  
Wil je spelen?’  Als antwoord brengt Boeb zijn kop nog verder omlaag en zijn zijn ogen aan 
het kijken wanneer dat ding gegooid wordt.  
‘Ach jongen toch was het daarom te doen?  Oké, dan gooi ik toch even mijn laars naar jou 
toe’ en vervolgens vliegt de laars meerdere keren door de stal.  
Het gaat bij mij een beetje stroef .. de schrik zit nog in mijn benen. Na enige keren gooien 
stop ik tot verdriet van Boebie, maar ik vraag me af of het verstandig is om op deze manier 
samen te spelen .. het kan gevaarlijk zijn als ík niet oplet.  



Op een later tijdstip, als Boebie in de wei ligt, leg ik aan hem uit waarom ik niet meer met de 
laars wil spelen. Ik vertel dat ik behoorlijk geschrokken ben door mijn valpartij maar dit niet 
met betrekking tot mijzelf, maar voor hem. Wat zou er met hem zijn gebeurd als ik gewond 
was geraakt of nog erger, als ik bijv. mijn nek had gebroken … hij zou de schuld hebben 
gekregen en zou geen schijn van kans hebben gehad om te blijven leven. Ja, Boebie zou de 
schuld hebben gekregen en voor vele mensen zou zijn gebeurd waar ze jaren op hebben 
‘gewacht’ of  wat ze hebben ‘verwacht’: ‘Die stier pakt haar een keer’.  
In de eerste 10 jaar wordt dit herhaaldelijk tegen mij gezegd:  ‘Die stier pakt jou nog eens  
ooit want  ‘die en die’  is ook ooit door een stier te grazen genomen’.  En  ‘Laatst stond in de 
krant dat er ergens weer iemand door een stier is gedood’.  Enz. enz.    
Vooral de mensen in de buurt van de wei praten met elkaar over mijn aanwezigheid bij 
Boebie. Ze raken er in de loop van de jaren aan gewend dat er nog steeds niets is gebeurd bij 
Boebie, maar in hun achterhoofd wachten ze op dat ene moment dat het mis gaat.  
En bijna kregen ze gelijk; ik had gewond in de stal kunnen liggen, of erger, ik had dood in de 
stal kunnen liggen.  Zonder twijfel zou Boebie dan aangewezen zijn als de schuldige met alle 
desastreuze gevolgen van dien …. hij zou zijn gedood.  
 
Gelukkig is het goed afgelopen want Boebie zou, geheel onterecht, de schuld hebben 
gekregen. Boebie wilde alleen maar spelen met mijn laars .. iets dat ík hem heb aangeleerd. 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Duidelijke communicatie is wezenlijk belangrijk voor mens en dier 
 
Wat veel mensen niet weten c.q. begrijpen is dat je met dieren kunt communiceren als met 
mensen. Als je dat eenmaal beseft en ervaart, dan begrijp je misschien beter waarom ik niet 
bang ben bij stieren. Het telepathisch  communiceren is een hersenproces dat bij iedereen 
gaande is: terwijl wij praten (hardop of in onszelf) vormen onze hersenen plaatjes en de  
dieren zien die plaatjes. Dieren weten dus waar wij aan denken!  
 
Dieren doen over het algemeen graag wat wij mensen van hen vrágen. Daarentegen als je iets 
eist, dan kom je in een machtsstrijd terecht. Zo’n strijd kun je van veel dieren winnen, maar 
bij stieren is dat toch wat moeilijker.  
De meeste kans dat een dier positief reageert als je iets vraagt, is als je een zinvolle reden 
geeft waaróm je het dier vraagt iets te doen c.q. achterwege te laten. Het moet uiteraard een 
zinvolle reden zijn voor het díér, niet voor jou als mens.  
Een voorbeeld met Boebie uit de tijd dat hij aan het puberen is: 
als kalf is Boebie al veel sterker dan ik en dat heb ik hem talloze keren verteld met daarbij de 
mededeling dat hij langzamer moet bewegen met zijn kop en dat hij voorzichtig moet doen 
omdat wij mensen veel kwetsbaarder zijn dan hij. Maar natuurlijk is het een leerproces en een 
kwestie van ervaren. Dat betekent dat ik tijdens het spelen met Boebie toch wel eens een 
blauwe plek krijg maar nooit erger dan dat.  
Boebie neemt het als waarheid aan maar op een gegeven ogenblik beseft hij dat hij inderdaad 
sterker is en wil hij daar gebruik van maken: 
Boebie is 1,5 jaar oud. Het is een regenachtige tijd en Boebie slaapt 's nachts in het stalletje. 
Dat betekent voor mij elke ochtend en avond stal schoonmaken en dat is vooral voor mijn rug 
een zwaar karwei. Aan mij om alles in de kruiwagen te scheppen en daarna vloer, ligmatras en 
soms ook nog de muur schoon te maken met water en een doek. 
 

                      
 
Ik ben net klaar als Boebie binnenkomt. Amper enkele passen binnen tilt hij zijn staart op 
hetgeen betekent dat ik even later opnieuw kan beginnen. ‘Boebie nee toch, ik ben net klaar. 
Ik heb pijn aan mijn rug als ik steeds krom moet staan. Ga alsjeblieft buiten poepen’. Even 
voel ik moedeloosheid in mij opkomen, mijn rug en armen doen nog pijn van de voorgaande 



klus, maar dan zucht ik een keer: ‘Het is oké jongen. Ga je gang. Ik ruim het dadelijk wel op’.   
Zijn reactie …… Boebie draait zich om, gaat naar buiten, draait zich naar mij toe zodat hij mij 
recht in mijn ogen kijkt en .. gaat poepen. Eenmaal klaar, komt hij weer naar binnen! Ik ben 
perplex. Het feit dat ik accepteer dat hij binnen poept en dat ik het accepteer om het daarna op 
te ruimen, is voor Boebie genoeg om te doen hetgeen ik heb gevraagd: buiten poepen op het 
zand.  
 

                     
 
‘ Dank je wel lieverd. Blijf jij binnen om lekker je kuilgras op te eten maar voor mij is het tijd 
om te gaan’. Boebie heeft echter andere plannen en gaat recht voor de deuropening staan. Ik 
kan er met geen mogelijkheid door. Tja wat nu?  
‘ Wil je mij alsjeblieft doorlaten Boebie?’. Geen reactie.  
‘Kom op Boebie. Ik heb honger en wil naar huis. Mag ik erdoor?’  Ik zie aan Boebie's 
houding en in zijn ogen dat hij geen zin heeft om aan mijn bede gehoor te geven. En dan is het 
dus een stier he! Die is niet zomaar op te tillen en opzij te zetten.  
 
Ik voel aan Boebie dat hij op dit moment voor het eerst onmiskenbaar beséft dat hij 
daadwerkelijk veel sterker is dan ik. Hij probeert het uit. 
´ Oké Boebie, ik heb jou meerdere keren verteld dat jij veel sterker bent dan ik en dat ik met 
jou nooit een strijd aanga want die zul jij zonder moeite altijd winnen. Je kunt voor de 
deuropening blijven staan en dat betekent dat ik hier moet blijven. Dat houdt in dat ik voor 
jou geen voer kan halen en hoe kom je dan aan eten en andere lekkere dingen? Je kunt ook 
voorkomen dat ik in of uit de wei ga, maar dan kan ik niet meer komen en blijf je alleen en wie 
speelt er dan met jou? Wie borstelt jou? Dus lieverd, aan jou de keuze’.  
Hier hoeft Boebie niet zo heel lang over na te denken en hij maakt de doorgang vrij.  
‘ Dank je wel lieverd. Aan denken hè Boebie; je moet voorzichtig doen voor ons mensen; je 
bent echt veel sterker dan wij. Zal ik nog even blijven en jou borstelen? Kom hier groot lief.  
Jeetje Boebie wat ben je toch bijzonder en wat houd ik toch heel erg veel van je. Nooit 
vergeten hè jongen!’ 
Bovenstaand voorbeeld betekent overigens niet dat Boebie, ook al geef ik een zinvolle reden, 
altijd doet hetgeen ik vraag. Reden daarvoor zijn zijn gemoedstoestanden, maar bovendien is 
het essentieel voor een fantastisch, intens contact met je dier, dat een dier ‘nee’ mag zeggen  
en je dat accepteert.  



Afgezien van een fijn contact is het ook voor de veiligheid van mens en dier extreem 
belangrijk dat er vanuit de méns een duidelijke, bewuste, communicatie is. De mens moet zich 
goed focussen op de eigen gedachten want die creëren plaatjes en daarop reageren de dieren.  
 
Onderstaand voorbeeld met Boebie laat zien hoe belangrijk dat is:  
Boebie staat vele meters van mij verwijderd als ik iets wil uitproberen. In mijn hand heb ik 
een appel en dat is voor Boebie een enorme lekkernij. Ik ga op mijn knieën zitten, steek de 
appel omhoog en roep naar Boebie: ‘Kijk eens Boebie wat ik heb. Kom het maar halen’. 
Boebie komt met grote snelheid op me afgerend en dan is hij niet alleen snel maar, omdat ik 
op de grond zit, ook gigantisch groot en ineens voel ik de angst in me opkomen dat Boebie 
niet op tijd stopt en mij omloopt. Angst is voor een heldere communicatie altijd fout, niet 
zozeer omdat een dier angst ruikt en daarop reageert, maar veeleer omdat een dier de 
verkeerde plaatjes te zien krijgt en daardoor een - voor de mens - ongewenste reactie geeft. Ik 
realiseer mij dat ik Boebie de foutieve plaatjes stuur namelijk dat hij mij om zal lopen en dus 
zal hij dat gaan doen. Ik sta snel op en roep: ’Ho Boebie. Stop’.   
Boebie mindert vaart en stopt vlak voor mij. ‘Sorry lieverd dat ging dus fout bij mij. Ik wil het 
graag nog een keer proberen. Is dat goed? Blijf  je hier even staan?’  
Terwijl ik verder niets zeg tegen Boebie loop ik vele meters van hem vandaan en ga daar weer 
op de grond zitten. Nu concentreer ik mij beter op mijn gedachten en ik houd voor ogen dat 
Boebie een meter voor mij zal stoppen. Opnieuw steek ik een appel omhoog en roep naar 
Boebie: ‘Kijk eens Boebie, lekkere appel. Kom het maar halen’.  
Wederom komt Boebie met grote snelheid aangerend. Ik voel dat ik deze keer uit mijn angst 
blijf en kan het plaatje, dat Boebie op een meter afstand voor mij stopt, vasthouden. Ik ben in 
alle rust en in de volle overtuiging dat het zo zal verlopen, geen spoortje angst te bekennen 
dus geen verkeerde plaatjes en, zoals gedacht en verwacht, mindert Boebie op tijd vaart en 
stopt een meter voor mij. Zijn kop gaat omlaag want ergens moet natuurlijk dat lekkere 
appeltje zijn. ‘Ja ja, komt eraan. Even opstaan en de appel in stukjes breken anders is het wel 
heel erg snel op he. Dank je wel lieverd. Hier heb jij je lekkere appeltje vent’. 
Ook een stier is te vertrouwen, als je maar de juiste signalen uitzendt!  
 

                            
 



Stroomdraad  ..  Boebie voelt zich gekooid 
Ook Boebie wordt geconfronteerd met de onplezierige kant van de mens .. 
 
De boer is in de wei en hij heeft stroomdraad gespannen op een meter afstand van de 
omheining. Boebie ligt vaak tegen het hekwerk met als gevolg, gaten in het gaaswerk. Die 
herstel ik zo goed mogelijk, maar het hekwerk gaat helemaal uit vorm en er ontstaan gaten 
onderin het hekwerk waardoor de kippen de wei uitlopen en ongenode gasten, zoals de hond 
van de buren, de wei inkomen en achter de kippetjes aan jaagt. 
 
Boebie is nieuwsgierig naar dat witte lint en ondanks mijn roepen om er vanaf te blijven, raakt 
hij het aan: hij schrikt enorm van de schok, slaakt een kreet en deinst achteruit. Daarna wil hij 
kijken wat dan die staven zijn die er in de grond staan en ook dan krijgt hij een stroomstootje 
en nu slaakt hij werkelijk een heel harde kreet en rent de wei in. Hij voelt zich vreselijk 
gekooid!  Hij durft alleen in het midden van de wei te blijven en voelt zich enorm ingesloten. 
Hij is kwaad: ‘Waarom wordt mij pijn gedaan terwijl ik een ander nooit pijn heb gedaan?’  
Boebie is gekwetst en wil een ander kwetsen, mij. Hij stoot en is boos: hij begrijpt dit 
werkelijk niet.  
’Oké lieverd, jij mag mij stoten want ik begrijp dat je boos bent’.  
Maar dan doet hij iets waarbij mijn hart zo ongeveer breekt en wat ik in geen maanden heb 
gezien: hij zakt weer door zijn voorpoten en door zijn rug: hij geeft op.  ’Boebie nee, 
alsjeblieft jongen, nee. Niet opgeven. Oh kerel, niet opgeven alsjeblieft!’  
Boebie gaat terneergeslagen liggen en voelt zich vreselijk verdrietig en ‘overwonnen’. 
Onthutst over zijn reactie ga ik bij hem zitten.  
 
 

                            
 
‘Lieve jongen, ik wil je even iets vertellen over die witte band. Je moet er vanaf blijven, want 
het doet je alleen maar pijn. Ik begrijp dat jij je vreselijk voelt door die band maar ik ben er 
een beetje blij mee en het maakt mij geruster want nu blijf je beter in de wei als de poort eens 
open waait. Soms wil je wel eens de straat oplopen maar je bent het niet gewend Boebie dat 
auto’s hier zo hard rijden en die kunnen je heel erg bezeren of doden als je daar tegenaan 
komt. Daarom hebben je soortgenoten in de andere wei dezelfde draden die ook erg zeer doen 



als ze daar tegenaan stoten. Die draden zijn nog erger want daar zitten stekels aan die 
wonden maken in je vacht. Dus deze band is toch ook wel om jou te beschermen en ik vind het 
veiliger Boebie’.  
Wat ik ook probeer of zeg, Boebie blijft terneergeslagen liggen. 
  
Ook de volgende dag is Boebie nog gefrustreerd. Hij is driftiger dan andere keren en speelt 
feller. Er is voor hem veel veranderd en niets ten goede: omdat de stroomdraad een meter voor 
de omheining staat, kan Boebie niet meer schuilen onder de struiken en nu is ons plekje, waar 
we vorige keer toen het regende, zo vreedzaam en zo fantastisch mooi hebben geschuild, niet 
meer bereikbaar. Tijdens het liggen heeft hij graag een ‘steuntje in de rug’ en dat is niet meer 
mogelijk. Zo ook niet, om onder de struiken te liggen voor beschutting tegen zon of  wind. Hij 
kan niet meer met zijn rug schuren tegen gaas of  paal. Er is minder gras te eten want hij kan 
er aan de randen van de wei niet meer bij.  
Boebie begrijpt wel hetgeen ik heb gezegd, maar dat wil niet zeggen dat hij er blij mee is, er 
mee eens is of dat hij zich er zomaar bij neerlegt. 
 
En ik? Mijn welgemeende excuses aan de boer, maar die stroomdraad gaat toch echt elke keer 
als vanzelf steeds dichter naar de omheining toe.  
Dit heeft in de loop der jaren uiteraard consequenties voor het hekwerk. Ik repareer het steeds 
zo goed mogelijk. Mijn grote dank aan de boer die dit alles oogluikend toelaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TV-ster Boebie heeft geen zin meer om nog in de media te verschijnen en 
maakt dat op een ludieke manier duidelijk 
 
Ik heb het niet meer in de gaten, maar de media vindt een tamme stier blijkbaar nog ‘nieuws’. 
Van tijd tot tijd komt er een verslaggever bij de wei met de vraag om in de krant een artikel te 
mogen plaatsen over hetgeen ik met Boebie en de andere stieren doe en vooral het waarom 
daarvan.  Hier ga ik graag op in want dat is tenslotte hetgeen Boebie en ik willen doen in dit 
leven: vertellen dat stieren liefdevol en trouw zijn als je hen met respect en liefde behandelt.  
 

                                  Het eerste artikel:   
 
   

 
 
Door dit artikel krijg ik de benaming van ‘stierenfluisteraar’.  Ach het is weer eens wat anders 
dan hondenfluisteraar of paardenfluisteraar.  



 Niet alleen Boebie komt in de krant, ook de andere stieren mogen op de foto en in de krant. 
 

      
 
 
 

                           Zo af en toe een artikel in een tijdschrift. 
 
Al met al komt mijn wens in vervulling … bekendheid geven aan hoe stieren in wezen zijn.  
 
Dit leidt er toe dat ik in 2009 een van de genomineerden ben voor Dierenheld van het jaar. Ik 
word 3de maar dat is absoluut niet belangrijk. Wel belangrijk is, dat in die weken van de 
verkiezing, tienduizenden mensen het filmpje zien waarin ik kan vertellen hoe stieren 
werkelijk zijn en worden mijn stieren ware TV-sterren.   



                               
 
  
Naar aanleiding van een artikel in een krant of tijdschrift, word ik benaderd door meerdere 
TV-programmamakers en dus zijn we ook een 5-tal keren op TV geweest. Uiteindelijk vindt 
Boebie het welletjes … het is elke keer urenlang tijd vrij maken voor de opnames om 
uiteindelijk 5 minuten uitzending op TV te krijgen. 
Boebie maakt op een zeer ludieke manier duidelijk dat hij niet meer gefilmd wil worden:  
normaal gesproken heb ik een overall aan als ik op de boerderij de dieren verzorg, maar als ik 
op TV kom, dan is er ietsje meer ijdelheid en doe ik een shirt aan en een lange broek. Op de 
boerderij is het een los en wijds shirt dat om mij heen floddert.  In dit geval draag ik een 
moderner shirt en dat zit redelijk strak aangesloten.  Niets aan de hand normaal gesproken .. 
behalve als Boebie iets heel erg duidelijk wil maken …. 
de cameraman filmt, de verslaggeefster stelt vragen met betrekking tot het stierknuffelen, 
Boebie staat rustig naast mij. Boebie is aanvankelijk nieuwsgierig en snuffelt wat aan de 
camera en de microfoon, maar dan verliest hij de interesse en staat wat rond te kijken.  
Ik probeer de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en dan .. ha  .. dan komt Boebie met 
zijn kop naar voren,  
 

                                    
 



de bek gaat wijd open en hij hapt ….  
in mijn borst …  
zijn bek helemaal om mijn rechter borst heen.  
Kun je je dat voorstellen?   
 
Ik schiet onbedaarlijk in de lach en mijn spontane reactie is: ‘Dat doet hij nooit. Dat doet hij 
echt nooit. Dit is echt voor het eerst!’  Ik blijf dit herhalen terwijl ik bloed omhoog voel 
komen naar mijn hoofd.  
 
Boebie vertrekt geen spier en zegt niets. Hoeft ook niet .. het is helemaal duidelijk hoor Boeb! 
Verder komen er geen spontane acties van Boebie meer voor. 
Op een later tijdstip, als de mediamensen weer weg zijn, realiseer ik mij hoe dat er op TV uit 
zal zien als ze dat uitzenden: stierknuffelen en dan een stier die aan je borst sabbelt? Dat lijkt 
me geen goede reclame, dus de daarop volgende dag toch maar even gebeld of ze dat eruit 
willen knippen. Die scène is gelukkig niet uitgezonden!   
 
Het heeft overigens wel geholpen; het filmen hebben we daarna achterwege gelaten.  
Was wel lachen hoor vent!   
                   

                
 
 
 
 
 
 
 
 



Een engeltje dat haar angst overwint 
 
Ik ben bij Boebie de stal aan het schoonmaken. Buiten hoor ik wat geroezemoes en als ik om 
het hoekje van de stal kijk zie ik haar weer staan .. het meisje van vorig jaar. Ze heeft nu een 
schattig rose mutsje op, een lichtblauw jasje met een rose sjaal. Verder zie ik een mooie 
groene maillot en blauwe laarsjes. Ook haar fiets is rose. Blonde haren komen onder het 
gebreide mutsje vandaan en dan zie ik weer haar engelengezichtje en haar prachtige blauwe 
ogen. Ogen die vol liefde en onbeschadigd vertrouwen in mijn ogen kijken.  
Een glimlach staat op haar gezicht en ik voel haar liefde in mijn hart binnenkomen. Mijn hart 
begint te stralen en ik beantwoord haar liefde met een grote glimlach van herkenning op mijn 
gezicht. ’Hé hallo. Kom je weer naar Boebie?’  Haar gezichtje begint te glunderen en ze knikt 
‘Ja’ terwijl ze met haar ogen aan mij voorbij gaat en ze met haar vinger naar Boebie wijst.  
En Boebie, die schitterende kanjer van een Boebie, die beantwoordt haar liefde met een 
enorme loei als begroeting naar dat liefdevolle wezentje. Dan zie ik hoe er tussen deze twee 
weer die enorme liefdesband ontstaat. Zij hebben alleen oog voor elkaar.  
Ik kijk rechts naast haar .. deze keer is haar opa bij haar. Bij opa achterop de fiets zit haar 
broertje. Ik weet helaas de namen niet meer, het is al weer een jaar geleden dat ze aan de wei 
stonden. Een jaar geleden toen ik haar voor het eerst ontmoette …..  
 
december 2007 ……. 
 Terwijl ik bij Boebie in het stalletje eten pak, hoor ik buiten een kinderstemmetje roepen: 
‘Torro Torro’.  Als ik naar buiten loop zie ik een vrouw met een jongetje achterop de fiets en 
ik zie een klein meisje met blonde haren naast haar fietsje staan. Het meisje wijst naar Boebie 
en roept: ‘Oma torro, torro’. De vrouw, blijkbaar haar oma, reageert met: ‘Ja dat is een grote 
stier he?’. ‘Ja stier. Torro. Stier’.  Oma vertelt dat het meisje haar kleindochter is die op visite 
is. Zij woont in Spanje en is nu in Nederland op visite. Oma wilde met de kleinkinderen een 
eindje fietsen en toen ze hier langs de wei kwamen, ontdekte  haar kleindochter  Boebie. De 
kinderen zijn 2-talig opgegroeid dus ze verstaan en spreken Spaans en Nederlands.  
 
Ik ga in gesprek met het kleine meisje. Ik schat haar op 7 jaar.  
‘Dat heb je goed gezien dat Boebie een stier is. Hebben ze bij jullie in Spanje ook stieren?’  
Ze knikt met grote bewegingen ’Ja’.  Als ik vraag of ze Boebie wil aaien verandert haar 
gezichtje in een grote afwijzing: ‘No no .. torro’.  Ik ga dichter bij Boebie staan en aai hem 
terwijl ik haar aankijk en zeg: ‘Zie je hoe lief Boebie is? Kijk hem maar eens in zijn ogen. 
Durf  je de wei in te komen om hem te aaien? Hij is heel lief hoor’.   
Oma reageert door aan haar te vragen of ze dat zou willen. ‘Ja, maar ga jij dan mee oma?’  
Oma geeft een bevestigend antwoord en met 3-en komen ze de wei in. Het meisje houdt de 
hand van oma stevig vast. Op haar gezichtje is een mengeling te zien van angst en ontzag, 
maar ook van nieuwsgierigheid. Ze blijft op een meter afstand van Boebie staan.  
Ik loop naar de zijkant van Boebie om hem te aaien. ‘Kijk eens hoe lief hij blijft staan?  Zie je 
dat? Als je hier aan de zijkant komt staan is het veilig. Kom maar bij mij staan als je dat wilt 
.. wil je voelen hoe zacht hij is?’   
Ja ze wil wel aaien en voelen. Heel voorzichtig laat ze oma los en komt ze naar mij toe. Ze 
strekt haar hand naar mij uit en zachtjes pak ik dat kleine handje in mijn hand. Samen aaien 
we Boebie over zijn buik. Ik zie de angst en spanning uit haar wegebben. Ze is verrukt van 
hetgeen er gebeurt en zachtjes hoor ik haar zijn naam zeggen: ‘Boebie…. Boebie ….. Boebie 
torro’. Met een stralend gezichtje kijkt ze naar haar oma. Boebie staat muisstil en laat haar 
doen. Hij verovert weer een kinderhart.  



Samen lopen we naar voren, naar de kop van Boebie. Wat jammer dat ik weer geen fototoestel 
paraat heb .. zo’n kleine hummel tegenover zo’n groot dier. Terwijl ze Boebie over zijn snuit 
aait hoor ik haar regelmatig de woordjes Boebie en torro zeggen. De rest van de wereld 
bestaat niet meer .. er wordt een hechte vriendschap gesloten.  
Als oma uiteindelijk zegt verder te willen gaan, kan ze haar ogen bijna niet losmaken van 
Boebie. Vol enthousiasme zegt ze tegen oma dat ze dat tegen papa gaat vertellen waarop ik 
reageer met: ‘Misschien wil papa volgende keer wel meekomen?’  Ze begint ze te lachen: 
‘Papa? No papa is bang van torro’ is haar antwoord.   
‘Als je in Nederland bent dan kom je maar weer naar Boebie als je dat wilt oké?’   
‘Ja he oma?’  is haar reactie. Oma zegt toe dat ze dat een volgende keer zullen doen.  
Boebie en de kleine meid kijken elkaar nog lang aan terwijl ze uit de wei loopt, op haar fietsje 
stapt en wegrijdt.  
Boebie is nog helemaal stil van haar als ik hem weer aai: ‘Ja Boebie .. wat is dat een lief 
meisje he jongen’.  
                                                                  
En nu staat ze, een jaar later, weer aan de wei en is er zowel bij haar als bij Boebie duidelijk 
een herkenning. Boebie kijkt haar opgetogen aan en ik zie hem vrolijk worden en contact 
maken met haar.  Ik hoor haar zeggen: ‘Opa Boebie. Boebie’.  Opa kijkt mij aan en zegt: ‘Ja 
als ze bij ons op vakantie zijn dan moet ze even naar Boebie’.   
‘Wil je Boebie komen aaien?’ vraag ik aan haar. Opgetogen knikt ze ja, maar dan komt de 
stem van opa: ‘Nee, dat zullen we maar niet doen. Blijf maar hier bij opa staan’.  
Beiden kijken we opa verbaasd aan. Teleurgesteld kijkt ze van opa naar Boebie. Ik probeer 
een poging te doen en zeg opa dat het veilig is bij Boebie en dat ze vorige keer ook bij Boebie 
is geweest, evenals meerdere andere kinderen. Maar opa heeft het toch liever van niet.  
Terwijl ze naar Boebie kijkt zie ik haar gezichtje vertrekken en zie ik haar ogen vochtig 
komen. Even weet ze de tranen nog binnen te houden, maar dan beginnen haar lippen toch te 
erg te trillen en rollen de tranen over haar wangen. Maar als ik naar Boebie kijk zie ik 
hetzelfde,  met grote ogen van verdriet kijkt hij naar haar.  
‘Laat haar komen’  hoor ik Boebie zeggen. Dus weer begin ik mijn pleidooi: ik verzeker opa 
dat ik heel goed zal opletten en dat ze echt veilig is bij Boebie. Opa ziet haar verdrietige 
gezichtje en haar smeekbede en ach, wie kan zo’n engeltje iets weigeren .. en ja hoor, opa 
geeft zijn goedkeuring (met schrik in de ogen!).  
Alhoewel haar wangen nat zijn van de tranen komt er een grote lach op haar gezichtje. Maar  
ook Boebie gaat verrukt met zijn kop omhoog.  
Ik pak haar bij de hand en samen lopen we naar de zijkant van Boebie. Als ze hem aait 
worden die twee weer EEN. Terwijl dat heel kleine handje dat enorm grote lijf aait prevelt ze 
zijn naam: ‘Boebie …. Boebie …. Boebie’.  Heel zachtjes hoor ik haar een keer ‘torro’ zeggen.   
Na enige minuten vindt opa het genoeg en vraagt haar weer mee verder te gaan. Ze vindt het 
moeilijk om afscheid te nemen en terwijl we teruglopen naar opa blijft ze zo vaak mogelijk 
oogcontact houden met Boebie. Ook als ze de standaard van haar fiets omhoog zet, blijft ze 
hem aankijken. En dat is andermaal wederzijds;  Boebie laat haar niet los met zijn ogen en ik 
hoor hem met een enorme zachtheid ‘Tot een volgende keer’ zeggen. Het contact tussen die 
twee is gewoon voelbaar .. wat heel erg mooi om dat te zien. Als ze wegfietst kijkt ze niet 
meer om, dat hoeft ook niet, die twee hebben toch nog wel contact.  
Ik ga op mijn hurken voor Boebie zitten. ‘Wat is ze bijzonder hè Boebie? Wat een engeltje hè 
jongen! Weet je nog Boebie dat we  jaren geleden zeiden dat we de wereld over zouden gaan? 
Dit is een Spaans meisje dat gegarandeerd niet akkoord gaat met stierenvechten, wat mooi hè 
jongen, een Spaans meisje dat haar angst voor stieren weet te overwinnen. Wat bijzonder!’  



Er komen vaak kinderen bij Boebie om hem te aaien of te borstelen. Het is altijd wederzijds 
genieten zoals blijkt uit de tekeningen en verhalen die ze schrijven over hun bezoek.                                        
                                                                                      

       
 
 
 
Het is zo belangrijk dat kinderen heel anders opgroeien met stieren dan ik: een significant 
verschil of je opgroeit met verhalen over een dodelijke, gevaarlijke stier of dat je ervaart dat 
een stier liefdevol en vol overgave reageert op je aandacht.  
 
Dank je Boebie voor alle kinderen die je bij je hebt toegelaten en die je jouw liefde hebt laten 
ervaren! 
                                               
 

              
 
 



Boebie wordt ouder, wijzer en zijn invloed steeds groter 
 
Boebie staat in de wei. Gisteren ben ik niet geweest en hij laat me even weten dat hij dat niet 
leuk vindt: hij bekijkt me nauwelijks, gaat verder met grazen en komt niet naar mij toe. Ik 
voel een enorme liefde bij me opkomen en als ik naar hem toeloop komt een lied in mij op. Ik 
aai hem zachtjes en zing vanuit mijn hart mijn gevoelens voor hem. Boebie kijkt mij aan, zijn 
ogen worden zacht, hij gaat liggen en luistert naar mijn lied. 
‘Ik houd van jou, zoveel van jou 
de zomer met zijn ochtenddauw 
ik houd zoveel jou. 
Jij bent voor mij mijn liefste lief 
jij bent voor mij mijn hartendief 
ik houd zoveel van jou. 
Jij bent de maan en de sterren,  
De zon alhier 
Jij bent voor mij mijn alles, mijn allerliefste hier 
Ik houd zoveel van jou mijn lief.  
 

                                               
 
Mijn stem trilt van emoties en de tranen zitten hoog: wat gebeurt er toch met mij: de wereld 
lijkt niet meer te bestaan. Er zijn gevoelens van intense liefde maar er is meer. Het is te veel, 
te groots; mijn lijf lijkt te klein, het doet gewoon zeer. ‘Boebie wat gebeurt er toch met mij? 
Wat doe je?’ Boebie heeft zijn ogen half gesloten en laat mij dit moment doorleven. Als ik de 
tranen over mijn gezicht voel lopen, dan zie ik bij hem ook een traan vallen: wat is hij toch 
lief en wat ben ik hem dankbaar voor dit moment!   
 
Ik kan niet ‘bevatten’ wat er gebeurt en weet met mijn gevoelens geen raad. Ik kan het het 
beste omschrijven als dat er lichaamscellen (vooral hersencellen maar ook elders in mijn 
lichaam) met elkaar verbonden worden en op een andere plaats weer uiteengaan. Er ontstaan 
nieuwe verbindingen maar waarom? Boebie zegt niets maar straalt de serene rust uit waardoor 
ik dit alles toelaat.  
Uiteindelijk krijg ik zachtjes een lik over mijn wang. ‘Dank lieverd!’ 



Het gebeurt steeds vaker dat er lijfelijk iets met mij gebeurt als ik bij Boebie ben. Soms krijg 
ik er veel energie van, andere keren word ik heel moe. Ook bij andere mensen gebeurt er van 
alles. Wat is dat toch bij Boebie, wat is er met Boebie?  
Allerlei informatie komt ‘bij toeval’ op mijn pad o.a. raadt iemand mij aan de Maya-
geboortehoroscoop van Boebie te lezen. Die horoscoop maakt duidelijk waarom Boebie op 
mensen zo’n grote invloed heeft. Ik begrijp beter welke gevoelens in mij opkomen en ook de 
reden dat ik die gevoelens krijg.  
 
Zijn horoscoop vermeldt over Boebie het volgende: 
hij is een grote bron van kennis, heeft een enorme capaciteit om les te geven, is een 
uitstekende docent en onderzoeker. Hij bezit diepe wijsheid en gezond verstand voor de 
leiding en de bescherming van zijn gemeenschap. 
Hij is begiftigd met een briljante visie die anderen ontbreekt, is erg geavanceerd,  
vergevorderd. Hij heeft een natuurlijke diepe spiritualiteit.  
Hij draagt het teken van de voltooiing. Belichaamt het hoogste potentieel van alle leven.  
Hij brengt de zegeningen van de regen, de gever van het leven.  
Gekoppeld met de cycli van de maan ademt hij met de uitgesproken vrouwelijke energie van 
de eenheid, veiligheid en warmte.  
Hij is extreem gevoelig. Is leuk om bij te zijn. Altijd jeugdig, Zijn geest lijkt nooit te 
verouderen. 
 
Dit is Boebie ten voeten uit. 
 

                 
 
Eenmaal dit ontdekt over Boebie ga ik op zoek naar andere wetenswaardigheden zoals 
bijvoorbeeld de betekenis van zijn naam:  
Boebie = Bob = Robertus = glanzend, schitterend, stralend. Door roem schitterend. 
 



Tijdens een hypno-regressie kom ik nog meer dingen te weten:   
Boebie is de aloude wijze. Van vele tijden, van lang geleden, draagt hij de wijsheid in zich. 
Hij is een heel oude ziel die in de tijd van Atlantis de schakel was tussen mensen en zeedieren. 
Hij leefde in het lijf van een orka. Ik ken hem uit die tijd en soms herinner ik mij iets daarvan. 
In dit huidige tijd leven is Boebie de schakel die mensen en dieren met elkaar verbindt. 
Franciscus van Assisi staat aan zijn zijde. Dikwijls komen alle dieren (energetisch) als Boebie 
een meditatie doorgeeft.  
 

                                          
 
Boebie is een grote leermeester die het verkrijgen van alle kennis terugbrengt tot het onder 
ogen zien van je angsten. 
Tijdens een van de meditaties die ik bij hem doorkrijg zegt Boebie hierover:  
‘In angst zijnde kun je niet in liefde zijn, maar ‘in liefde zijn’ heeft alle potentiële kennis in 
zich.; vanuit liefde leer je alles. Ga in hartscontact met ieder levend wezen en je angsten zullen 
verdwijnen. 
Laat je angsten los en je staat open voor alle lessen en kennis die je omgeving jou wil geven.  
Overal, alles, iedereen is je leraar en leermoment. 
Van eencellig organisme tot walvis, van grassprietje tot oeroude boom, van foetus tot 
hoogbejaarde mens, van planeet aarde tot het complete universum .. liefde is de enige taal  die 
ieder levend wezen verstaat.   
Liefde is de enige taal die alle wezens met elkaar verbindt zodat alle kennis samenvloeit in 
ieder levend wezen en daardoor alle kennis bij iedereen een ‘weten’ wordt’.  
 
 
Honderden mensen zijn de afgelopen 13 jaren bij Boebie geweest en zijn onder de indruk van 
zijn charisma. Hij geeft hen veel leermomenten. De meest voorkomende is: uit je angst blijven 
en in je kracht gaan staan. Dat is het hoofditem waarmee Boebie met cursisten werkt. Hij kan 
streng en doortastend zijn, maar werkt altijd vanuit onvoorwaardelijke liefde. ‘Duizendmaal 
dank dat je er bent Boebie! Dank voor alles.’ 
 



Boebie geeft een harde waarschuwing 
 
Vandaag komt er weer een lieve vriendin van mij naar Boebie, dus snel aan hem vertellen.  
‘Hoi Boebie. Hoe is het grote jongen? Hé vandaag komt Linda. Die ken je toch nog wel? Lang 
geleden dat ze hier is geweest hè jongen. Voorzichtig doen hoor kerel!  
Altijd weer vraag ik hem voorzichtig te doen. Hij kan de lat zo hoog leggen en kan zo 
veeleisend zijn bij sommige mensen.  
De laatste tijd is Boebie bij cursisten heel sterk gericht op twee items: grenzen stellen en je 
angst onder controle houden. Daartoe kan hij erg confronterend zijn. Zeer sporadisch raakt hij 
mensen met die harde horens van hem. Het is dan weliswaar een ‘tikje’ en als het eens ooit 
gebeurd dan hoor ik van Boebie de zinvolle reden waarom Boebie dat doet, maar ik blijf het 
vervelend vinden en wil het liever niet. Dat zeg ik dan ook elke keer tegen Boebie.  
 
Linda is een oud-cursiste maar ondertussen ook een heel goede, lieve vriendin. Beide zijn we 
stapelgek op runderen.  Helaas woont ze ver weg en komt ze maar zo af en toe naar Brabant. 
Vandaag is het gelukkig weer zover en als ze haar auto voor de wei parkeert loop ik snel naar 
haar toe en is er voor ons beiden eerst even tijd voor een innige omhelzing.  
Als we daarna samen de wei in lopen komt Boebie onmiddellijk dichterbij en begint te ruiken. 
’Ken je Linda nog Boebie?’   
’Jazeker.. maar ze heeft een andere geur bij zich’.  
Boebie begint meteen te testen hoe het met Linda is, brengt zijn kop wat naar beneden en 
loopt naar voren. ‘Gaat het Linda?’ kan ik niet nalaten te vragen.  
’Ja hoor. Hij kent mij nog wel hè Boebie?’   
Boebie is niet onder de indruk en loopt verder naar voren. Linda probeert hem te laten 
stoppen, maar is daarin niet stellig en Boebie loopt steeds verder door. Ik voel me daar niet 
prettig bij, maar Linda en Boebie kunnen dit samen oplossen en dus blijf ik redelijk afzijdig. 
Linda stelt echter haar grenzen niet goed genoeg en Boebie provoceert haar regelmatig. Op 
een gegeven ogenblik vind ik dat het nogal lang duurt en ik vraag Boebie nadrukkelijk om 
rustiger te worden. Hij doet hetgeen ik vraag, maar laat mij onweerlegbaar voelen dat het van 
mij verkeerd was om in te grijpen: dit is iets tussen Linda en hem.  
Linda geeft aan dat ze begrijpt wat Boebie bedoelt en dat ze daarmee wil dealen. Nadat ik van 
beiden de bevestiging krijg dat ik hen alleen kan laten, loop ik weg, de wei in. Linda zit bij 
Boebie en al pratend met hem, geeft ze hem eten. Altijd een aandoenlijk gezicht om iemand 
op een emmer te zien zitten aan de ene kant van de voerbak met aan de andere kant de grote 
gestalte van Boebie.  
 
Als ik klaar ben met ruimen en net weer bij het tweetal aankom, staat Linda op van de emmer 
en buigt daarbij naar voren terwijl Boebie op dat moment met zijn kop uit de voerbak omhoog 
komt en daarbij Linda in haar gezicht raakt met een van zijn horens.  
Ontsteld vraag ik hoe het met Linda is. Die is uiteraard, net als ik, enorm geschrokken. ´Moet 
je even zitten Linda? Gaat het?’ Linda is in orde, maar het is vooral de schrik van het hele 
gebeuren. Linda loopt even naar haar auto om een zakdoekje te halen.  
 
Als ze weg is begin ik boos te praten tegen Boebie: ‘Wat was dat nou Boebie? Jeetje je moet 
voorzichtiger zijn. Die horens zijn veel te hard. Verdorie Boebie waar is dit nou goed voor?’ 
Boebie lijkt zich nergens aan te storen en eet rustig verder. Af en toe kijkt hij mij met een 
snelle oogopslag aan. Hij heeft een blik in zijn ogen waarbij ik mij onbehaaglijk voel. Er is  
meer aan de hand; dit voorval ken ik niet van Boebie. Wat is de reden van zijn gedrag?  



‘Wat is er aan de hand Boebie? Wat wil je vertellen?’  
‘Jij zou toch beter moeten weten’.  
Ik weet niet goed wat ik van dit alles moet denken en vraag:  
‘ Sorry dat ik boos werd, maar je hebt haar pijn gedaan Boebie. En die horens zijn zo hard en 
gevaarlijk. Wat als je haar in haar oog had geraakt? Maar dat is niet gebeurd dus daar moet 
ik het niet over hebben. Wil je alsjeblieft vertellen waarom je dit hebt gedaan?’  
 ‘Ze was niet waakzaam’.  
‘Hoe bedoel je dat Boebie?’ 
 ‘Als zij in een ‘verheven staat’ is, bijvoorbeeld zoals bij het zien van een regenboog, dan is ze 
niet waakzaam. Zoals zij hier bij ons was, was zij in een verheven staat’.  
Terwijl hij deze woorden zegt zie ik in een flits een auto-ongeluk.  
‘Wat bedoel je hiermee Boebie? Bedoel je dat er een auto-ongeluk dreigt voor Linda?’  
‘Zij is niet voldoende alert en daarvoor waarschuw ik haar’.    
Ondertussen heeft Linda zich weer bij ons gevoegd. Ik vertel aan Linda wat Boebie mij heeft 
verteld.  
 
Als ik Boebie vraag of dat echt op deze harde manier, met een lijfelijke tik, duidelijk gemaakt 
moest worden, komt zijn antwoord al alvorens ik mijn vraag afgerond heb. Zijn antwoord is 
kort en klinkt wat ongeduldig: ‘Heb je liever de andere situatie dan?’  
Ook dit antwoord vertel ik aan Linda en haar reactie is dat ze uiteraard liever een dergelijke 
waarschuwing heeft dan een auto-ongeluk. Linda vertelt ze dat ze altijd heel erg alert is als ze 
auto rijdt, maar ‘toevallig’ had ze op de heenweg naar Veghel wat zitten frunniken aan de CD-
speler in de auto. Ze was daarmee gestopt toen ze zich realiseerde dat ze gevaarlijk bezig was.  
Ik weet nog steeds niet goed wat ik van deze situatie moet denken want als Linda altijd zo 
alert is in het verkeer, waarom is dit dan gebeurd?  Boebie geeft geen nadere toelichting.  
‘Nou Linda .. ik weet niet waarom dit is gebeurd, maar deze waarschuwing zul je niet snel 
vergeten’.  Linda beaamt dit terwijl ze over haar pijnlijke jukbeen wrijft.  
De dag verloopt verder zonder incidenten en we hebben nog menig gezellig uurtje samen.  
Toch blijft er bij mij een onbehaaglijk gevoel hangen en voel ik mij verantwoordelijk voor 
hetgeen er is gebeurd. Ik weet wel dat Boebie altijd een bewuste reden heeft voor zijn gedrag,  
hij wil er altijd iets mee duidelijk maken, maar toch ……  
 
Het antwoord op mijn vraag komt een dag later: een e-mail van Linda maakt alles duidelijk. 
Ze schrijft:  
‘Donderdag op weg naar huis maakte ik het volgende mee:  ik had trek in 
kauwgom en begon, terwijl ik langs het kanaal reed, in mijn tas te rommelen met 
1 hand. Onmiddellijk was daar de gedachte aan Boeb en wat ie had gezegd. Ik 
deed direct allebei mijn handen aan het stuur en zie 2 koplampen op me 
afkomen!!  Iemand was een hele rij auto’s aan het inhalen en kwam mij dus op 
mijn weghelft tegemoet.  Ik meteen bovenop de rem en gelukkig kon hij echt net 
op tijd invoegen.  Met kloppend hart verder gereden wetende dat dit het was 
waar Boeb me voor gewaarschuwd heeft. Dank je wel grote jongen!!’ 
  
Nou .. dat wordt morgen dus weer mijn excuses aanbieden aan Boebie!  
‘Ooit zal ik het nog leren hoor jongen. Ooit zal ik zonder oordeel vertrouwen op jouw  
handelwijze.  Dank je wel Boebie voor wat je weer voor ons, mensen, hebt gedaan’. 
 



In de regen schuilend onder een stier ontstaat een meditatie. 
 
Voel ik nou werkelijk druppels vallen? Ja hoor, het begint te regenen en niet zo’n klein beetje! 
Ik heb geen jas bij me en het is te koud om nat te regenen, dus ik zoek een plekje om te 
schuilen. Langs de rand van de wei staan alleen maar twee heesters en veel te schuilen is er 
hier niet. Ik ga zo dicht mogelijk tegen de struiken staan en roep Boebie snel bij me. Boebie 
vindt regen helemaal geen probleem, maar omdat ik hem roep  komt hij bij de struiken staan. 
 
De kippen Mientje en Saartje gaan het stalletje in. Dat is vreemd, zij gaan nooit naar binnen 
behalve als het …. juist ja … het begint te plenzen. Ik ren naar het stalletje, ondertussen naar 
Boebie roepend om ook te komen. Boebie blijft echter staan en mij aankijkend zegt hij: ‘Je 
zou toch híér met mij samen schuilen?’.  Oei, ik voel alsof ik hem in de steek laat. Hij kan niet, 
zoals ik, even snel over het grasveld naar het stalletje rennen. ‘Bah, ik laat je in de steek. Dan 
maar nat’ en ik ren terug naar hem. ’Sorry lieve jongen; natuurlijk blijf ik hier bij jou. Samen 
worden we dan maar nat of niet; we zien wel, maar ik blijf in ieder geval hier bij je’.  
Boebie vindt het prima en zijn reactie is als volgt: Boebie strekt zich naar voren uit en pikt zo 
stiekempjes het grootste gedeelte van de schuilplaats in. ‘Ach jongen. Het is best hoor kerel. 
Ik doe het wel met mijn stukkie’. 
Terwijl we zo vlak bij elkaar staan komt de regen met bakken uit de lucht gevallen.  
Boebie heeft er altijd moeite mee om op één plaats stil te staan en als ik hem voorstel te gaan 
liggen, doet hij dat dan ook meteen. Terwijl hij door zijn knieën zakt en gaat liggen, bemerk 
ik dat de struik de regen toch niet zo heel erg goed tegenhoudt. Mijn shirt wordt nat en ik 
begin het koud te krijgen. Boebie ligt daar zo lekker en eigenlijk kan ik best een beetje gaan 
schuilen onder die grote kop en hals van hem …. 
‘Wat vind je er van Boeb? Als ik nou op mijn knieën ga zitten en mezelf oprol dan pas ik er 
net onder en dan blijf ik droog Boebie’. Boebie doet zijn kop omhoog en ik kruip er onder en 
terwijl ik daar helemaal in elkaar gedoken in vol vertrouwen onder zijn kop schuil, komt er 
een prachtige meditatie in mij op. De woorden die ik hoor en de beelden die ik zie zijn 
wonderlijk mooi:  
 
 
Planeten ontwaken tijdens een meditatie met Boebie  
Mijn sterrenhemel ben jij, 
als ik bij jou ben straalt alles van binnen en van buiten en mijn hele lichaam en wezen wordt 
blij. 
Tot in de kleinste vezels van mijn lijf komt het geluk naar binnen, 
liefste, allerliefste mijn, wat zou ik zonder jou moeten beginnen. 
Jij bent de rots van mijn bestaan, 
met jou aan mijn zij zie ik ons over werelden heengaan. 
Hoe kan ik verklaren, uitleggen aan een ander mens wat er gebeurt als wij samenzijn? 
alles verdwijnt; geen gedachten, geen twijfels, geen pijn. 
Ik voel mij zielsgelukkig en wij versmelten tot EEN, 
zonneschijn en vreugde om ons heen. 
 
De dieren komen want willen graag in deze gelukzaligheid meegaan, 
en natuurlijk zijn ze welkom .. dit is waarom wij samen in deze wereld staan. 
Insecten en vogels zijn in aardse lijven aanwezig in de wei, 
energetisch komen ontelbare dieren erbij. 



Ze komen allemaal om bij jou te kunnen zijn .. jij bent hun leider van weleer, 
vissen, vogels, zoogdieren, insecten .. allemaal komen ze weer. 
Ze komen in groten getale, tot ver voorbij de horizon staan ze om jou heen, 
allemaal zwijgend, er roept of  fluit of schreeuwt er geen een. 
Ze buigen hun hoofden, respectvolle liefde is voelbaar bij ieder dier, 
een serene rust daalt over ons neer alhier. 
 
Mijn groot lief,  in je hart ontstaat een zacht liefdeslicht, 
het groeit en straalt en wordt op ieder hart gericht. 
 

                                          
 
Ook ik word zachtjes aangeraakt en voel mij warm worden als ook mijn hart begint te stralen. 
Jouw liefdeslicht zie ik in ieder hart neerdalen, 
alle wezens worden met licht gevuld waarna het buiten de lichamen geraakt, 
zo worden alle lichtbronnen aaneen gemaakt. 
De liefdesenergie wordt erg groot en is bijna niet meer te verdragen en bijna voelt het als 
pijn, 
totdat jij een teken geeft en wij allen het vrij laten zijn. 
Vrij gaat deze enorme liefdeswolk de ether in, groots verdwijnt het uit ons zicht, 
waar is het naar toe gericht? 
 

                                                       
 
Je laat mij zien dat er donkere planeten zijn, ver bij ons vandaan, 
door dit liefdeslicht kunnen zij ‘bloeien’ gaan.  



De planeten die het licht ontvangen zie ik ‘ontwaken’ en gaan leven, alsof zij voor het eerst 
ademhalen, 
hun dank komt in regendruppels op ons neerdalen. 
Lange tijd in duisternis moeten verblijven, mogen zij nu gaan bloeien en mogen zij ZIJN, 
voorbij hun tijden van zwijgen en pijn. 
Zij richten zich op en nemen hun plaats in in het geheel, 
achter hen zie ik allerlei andere planeten ontwaken, het zijn er ontelbaar veel. 
Onze planeet slaakt een diepe zucht van tevredenheid, 
ze is tot ‘samenwerken’ bereid. 
Zoals ze voor ons een moeder is, zo is ze ook naar deze planeten een hoedster en een 
voorbeeld om te leven, 
deze planeten zullen de mensheid nog veel wonderbaarlijks gaan geven.  
Een ‘dank je wel’ en een buiging naar jou en naar alle aanwezige dieren, 
allen zullen het ontwaken van deze ‘sterren’ gaan vieren. 
 
Met hun verlichte harten zie ik de dierparen weer vertrekken uit de wei, 
allen nog steeds zo sereen stil aan elkanders’ zij.  
Ik kijk naar jou, mijn groot lief, en zie dat jij weer wordt mijn geliefde aardse stier, 
met een overvol liefdeshart blijf ik weer ‘achter’ hier. 
Ik wil blijven in dit moment … het is zo bijzonder, zo liefdevol .. ik wil nooit anders meer, 
maar de aardse regen valt niet meer op ons neer 
en met een duw van je snuit zet jij mij tot bewegen aan, 
de aardse werkelijkheid moet worden gedaan. 
Dat betekent lopen en sjouwen,  stal schoonmaken, je eten halen en zo nog meer, 
oké Boebie, daar ga ik dan maar weer 
maar niet alvorens je over je snuit te aaien en diep in je ogen te kijken,  
en je ‘Dank je wel’ te zeggen. Weer heb je mijn leven zo wonderbaarlijk weten te verrijken. 
Ik houd van je  jongen! Zo heel erg veel. Geen woorden beschrijven wat ik bedoel, 
vergoten liefdestranen tonen precies hetgeen ik VOEL.  

                                                  Dank je wel lieve jongen !  



Meditatie: met Boebie naar je innerlijk licht 
Ik wens jou toe dat Boebie ook jou kan meenemen naar de diepste diepten van je hart om hem 
daar te ontmoeten en om jezelf daar te ontmoeten. 
 
Ik vraag je om jezelf te gronden: vanuit je 1ste chakra (mannen) of  je 2de chakra (vrouwen) een 
verbinding maken met het kristal diep in de aarde. Vanuit het aardkristal komt een zachte, 
liefdevolle energie omhoog door je verbindingslijn. Door je lichaam omhoog en door je kruin 
eruit .. het Universum in.  
Maak vanuit je kruinchakra een verbinding met het Universum. De Universele energie komt 
door je kruin naar binnen, gaat in je lichaam naar beneden en door je verbindingskoord de 
aarde in. 
Aardenergie en Universele energie vermengen zich in je lichaam.  
 
Ik laat Boebie spreken: 
Welkom lieve ziel.  
Ik laat mijzelf aan jou zien in mijn aardse lijf dat ik voor dit leven heb aangenomen.  
Waarom dit lijf? Waarom een lijf dat zo velen van jullie angst inboezemt? 
Om jou te leren dat je niet naar de buitenkant kijkt. 
Om jou te leren dat je door mijn lichaam heengaat naar de binnenkant, naar mijn ziel en jij 
daar mijn werkelijke IK ontmoet. 
Jullie mensen zouden veel vaker je ogen mogen sluiten als je een ander ontmoet. 
Jullie zouden vaker je handen naar voren strekken en de ander alleen maar VOELEN.  
Jullie zouden vaker je hárt naar voren strekken om de ander te VOELEN. 
Ik neem je graag mee naar de diepste diepten van jouw hart en zielewezen om met mij samen 
te reizen naar AL-DAT-IS 
 

                           
 
Zie mijn aardse lijf 
laat je blik dwalen over mijn lijf 



begin links achter bij mijn achterpoot 
ga heel langzaam met je ogen omhoog  
ga over mijn ruggengraat omhoog naar de bovenkant van mijn kop waar je mijn witte kuif 
ziet. 
 
Zie de haren die daar een beetje overeind staan 
zie hoe die tere fijne haren in de wind heen en weer waaien 
de haren zijn als koren dat in de wind heen en weer beweegt. 
Stop al je zorgen en gedachten in mijn haren.  
Zie hoe jouw zorgen vastklitten in mijn haren 
zie hoe jouw gedachten vastkleven in mijn kuif 
zie hoe het een plakkerig geheel wordt.  
 
Gelukkig is er een flinke wind en elke keer als mijn kuif beweegt dan vliegen er stukjes uit 
de wind speelt met mijn haren .. dan gaan ze naar links en vallen er stukjes uit 
dan gaan mijn haren naar rechts en vallen er gedachten uit 
de haren gaan naar voren en laten jouw zorgen vallen 
de wind krult rond mijn haren en trekt jouw verdriet in een trechter omhoog de lucht in 
en met elke beweging van mijn haren voel je hoe jouw lichaam lichter wordt. 
 
Geef je maar over aan mij …  
Zie hoe groot mijn lichaam is 
Zie hoeveel mijn lichaam kan dragen 
Mijn rug is groot en breed .. die kan veel lasten van jou dragen .. geef ze maar aan mij. 
 
Kom maar dichterbij 
Kijk naar het helder witte van mijn hoofd 
Zo blank als sneeuw 
Zo zuiver als water 
Zak met je ogen  langzaam over het wit naar beneden 
Loop over zuiver wit 
Met elke millimeter die je ogen zakken, zak je weg in een witte wereld 
Als je om je heen kijkt is alles wit .. alles is zooo zuiver 
Hier is alles licht en vredig. 
 
Voel hoe dit witte licht jou omarmt 
Voel hoe het langzaam bij jou naar binnen komt 
hoe het zo vederzacht je lichaam raakt en hoe het zooooo liefdevol een intense liefdesgroet 
geeft aan elke cel van je lichaam. 
Elke cel die het licht tegenkomt geeft het een fluweelzachte omhelzing met de woorden: dag 
lieverd .. welkom thuis. 
Laat je welkom heten .. geniet van elke tedere aanraking van je lichaam.. cel na cel. 
Sluit je ogen en GENIET ! 



Een zacht zuchtje wind raakt je aan en brengt je aandacht terug naar mij 
Kijk mij in mijn ogen …  
bij welk oog blijft je aandacht hangen? 
Welk oog geeft jou de meest liefdevolle uitnodiging om naar binnen te gaan? 
Zie je de diepe diepten? 
 

                            
 
 
Zie je de glijbaan van rozenblaadjes waarop je zachtjes naar beneden kunt glijden? 
Vertrouw mij .. je hebt gezien hoe groot en sterk ik ben 
Weet je veilig in mij . . ik bescherm jou .. ga in het licht je weg naar binnen .. stap maar over de 
drempel van mijn ogen en stap in die andere wereld 
 
Voorzichtig ga je op de rozenblaadjes zitten en langzaam leun je achterover totdat je ligt. 
Terwijl je de geur van de rozen in je opneemt voel je dat je langzaam gaat glijden 
Wat een heerlijke geur!  Je raakt er helemaal door bedwelmd en voelt je zo zalig rustig worden 
En dan dat glijden .. je voelt je zo licht worden als een veertje. 
Je glijdt uit je lijf weg  
Sluit je ogen 
Laat alles los .. laat alles achter je .. GENIET ! 
 
Ben je aan het einde van je glijbaan?  
Heb je je ogen weer open gedaan? 
Blijf maar lekker liggen .. voel hoe je wordt gedragen door het licht 
Je bent aangekomen in het centrale hart .. in het ENE hart .. in de BRON. 
Kijk om je heen en VOEL  
Dit is waar jij vandaan komt 
Dit is wie jij BENT 
Dit is JIJ 
Zeg het maar: dit ben IK. 
Dit BEN ik 
DIT ben IK 
VOEL hoe jij bent.     Wie jij bent.    Wat jij bent. 
VOEL.   



DIT is realiteit.  DIT is wie jij bent.  DIT is jouw werkelijkheid.  Het is NIET anders. 
DIT is jouw wezen. Laat nooit je aardse lijf of je aardse gedachten iets anders tegen je 
vertellen. 
Dit zuivere moment is WAARHEID. 
Mijn zielewezen wil jou graag ontmoeten. Vind je dat okee?  
Doe je ogen maar dicht terwijl ik langzaam dichterbij kom. 
Als je er klaar voor bent en mij wilt aanschouwen doe je langzaam je ogen open. 
 
Wat een herkenning ! 
Ja wij kennen elkaar al sinds mensenheugenis en daarvoor. 
Van hart tot hart is onze ontmoeting en omhelzing 
En als onze harten samensmelten worden wij EEN. 
Blijf even in ons EEN-zijn 
Blijf in onze omhelzing en voel 
VOEL !!! 
 
En AL-DAT-IS wordt EEN met ons. 
AL-DAT-IS wordt EEN. 
AL-DAT-IS 
AL-DAT-IS   IS 
 
Als je om je heen kijkt merk je dat je alles en iedereen kent 
Herkent 
Zij zijn jij … jij bent zij 
 
Altijd zul je EEN zijn 
Altijd zul je dit beeld bij je houden 
Altijd zul je dit gevoel in je dragen 
Altijd zal dit licht blijven schijnen 
Altijd zal JOUW licht blijven schijnen. 
 
Wanneer dan ook .. deze situatie zal altijd ZIJN.  
Als jij je langzaam gaat afscheiden van mij en je eigen aardse lijf weer gaat voelen 
merk je dat je in het licht blijft 
merk je dat jij het licht bent 
merk je dat jij van binnen schijnt. 
Je bent AL-DAT-IS. 
 
(verbreek je grondingskoord en je Universele koord) 
 
 
 
 
 
 



Meditatie met Boebie: angst loslaten 
 
‘Hallo lieve jongen. Dat wordt zingen vandaag hè Boebie. Lang zul jij leven. Hieperdepiep 
hoera!  Proficiat lieve jongen. Al zeven jaar oud. Oh kerel ben ik echt al zeven jaar bij je? 
Zeven mooie jaren hè Boebie? Zeven fantastische jaren. Dank je wel daarvoor. Dank je wel 
voor elke fantastische dag die je mij hebt gegeven.  
Wat ben je stil .. dan zal ik maar eens luisteren want meestal wil je dan iets vertellen’. Boebie 
geeft aan dat hij mij dingen wil doorgeven hetgeen meestal betekent dat er een meditatie 
aankomt. ‘Ik ga graag met je mee jongen. Heel fijn. Ik zal zwijgen’. 
 
Als je de meditatie zelf wilt doen dan vraag ik je om jezelf te gronden:   
vanuit je eerste chakra (mannen) of  je tweede chakra (vrouwen) een verbindingskoord laten 
ontstaan met het kristal diep in de aarde. Tegelijkertijd komt er vanuit het aardkristal een 
zachte, liefdevolle energie omhoog naar je eerste c.q. tweede chakra. Door je lichaam omhoog 
en door je kruin eruit, het Universum in.  
Maak vanuit je kruinchakra een verbinding met het Universum. De Universele energie komt 
door je kruin naar binnen, gaat in je lichaam naar beneden en door je verbindingskoord de 
aarde in. 
Aardenergie en Universele energie vermengen zich in je lichaam.  
 
‘Sluit je ogen.  
Sluit je ogen en kom in de geest naar mij toe.  
 
Kom de wei in .. zie dat ik  je liefdevol uitnodig om bij mij te zitten.  
 
Doe je schoenen uit en voel onder je voeten het zachte koele gras. Je voeten worden wakker .. 
gretig nemen zij de verkoeling in zich op.  
Door de prikkeling van je voeten word je lichaam tot actie aangezet. Organen schudden de 
nevels van zich af. Zij ademen zichtbaar de  nieuwe energie naar binnen.  
 
Je lichaam rekt zich uit, verheft zich, komt rechtop .. je voelt je sterk.  
Je voelt je krachtig. Je voelt je zeker in jezelf.  
  
De zon schijnt. De lucht is zacht blauw. Het is lekker warm en er  waait een verfrissend 
briesje. Vogels fluiten en vlinders begeleiden je door de wei naar mij toe.  
 
Ga maar zitten waar je wilt. Voel de aarde onder je eerste chakra.  
Voel hoe de aarde je naar binnen haalt .. hoe zij zich opent als een warme moederschoot en hoe 
zij jou zachtjes in haar schoot naar binnen laat glijden.  
Doe maar. Ga maar mee in ontspanning. Ga maar languit liggen. 
 
Voel hoe moeder aarde zachtjes haar lichaam tegen dat van jou drukt  en hoe zij jou draagt.  
Ze is sterk. Heel sterk. Ze kan jou met gemak dragen dus geef je maar helemaal over aan haar 
kracht. Als een veertje in de wind word jij gewiegd. Met elke beweging zak je langzaam dieper 
weg in de schoot van moeder aarde.  



Ineens voel je onder je lichaam een sterke winddruk .. alsof je op een wolkje ligt.  
Heel langzaam zak  je verder weg naar beneden.  
Als je om je heen kijkt zie je dat je in een grot bent. Je zakt door het plafond naar beneden .. 
het wolkje draagt je en brengt je steeds dichter naar de grond. 
Onder je zie je elven en kabouters en  ….  
Wie zie jij nog meer? Wie zijn er aanwezig in het binnenste der aarde? Ze staan op jou te 
wachten terwijl je wolkje langzaam verder daalt. 
Als je uiteindelijk op de grond bent aanbeland zie je nieuwsgierige ogen naar jou kijken. Je 
bent omringd door allerlei natuurwezens. Ze kijken jou vriendelijk aan.  
 
Dan gaat die groep uiteen en komt er een prachtige elf naar jou toe gelopen. Haar blonde haren 
bewegen zachtjes heen en weer. Haar ogen stralen een vredige rust uit. Ze steekt jou 
uitnodigend een hand toe. Pak maar vast en laat je overeind helpen door haar.  
Eenmaal overeind merk  je dat je lichaam kleiner wordt totdat je dezelfde grootte hebt bereikt 
als de elven om jou heen. De elf nodigt jou uit met haar mee te gaan.  
Vanuit de grote ruimte loopt de elf richting een gang. Vuurvliegjes vliegen voor haar uit en 
verlichten jullie pad. De wanden glinsteren door de prachtige steentjes die schitteren in het 
licht van de vuurvliegjes.  
Zo lopen jullie door enkele gangen en dan bereik je een volgende open ruimte, een volgende 
grot. Je hoort kirrende geluiden … er zijn dolfijnen. Als je je hoofd naar links draait zie je een 
waterpoel met het zuiverste water ooit. Dolfijnen veranderen in watergodinnen die jou 
wenken om te komen. Rustig loop je naar hen toe. Zij nodigen je uit bij hen te komen, het 
water in.  
Het water aan je voeten is warm .. plezierig warm. Langzaam loop je steeds verder het water 
in waarbij je lichaam omsloten wordt door die ontspannende warmte. Als je tot aan je hoofd in 
het water staat komen de watergodinnen om je heen staan. Zij wassen je lichaam met sponzen.   
 
Loop verder het water in totdat het water zich sluit boven je hoofd. De watergodinnen 
worden weer dolfijnen en je merkt dat jouw lichaam ook verandert in een dolfijn. Je voelt 
vinnen ontstaan. Je voelt dat je hoofd verandert.  
 

                             



Als je je rug kromt en weer strekt merk je dat je snelheid kunt maken .. grote snelheid. En nog 
een keer probeer je dat. Je speelt met je lichaam. Je geniet van de soepelheid en gewichtloosheid 
in het water. Tuimelend, tollend, springend geniet je van je vrijheid.  
Tuimelen .. tollen .. springen .. drijven … heerlijk rustig drijven.  
                                                     
 
Het is stil boven je en rondom je.  
Zo stil. 
Geen geluid. Geen mens. Geen dier. Geen wezen. 
 
Dan zie je diep onder je een licht ontstaan. 
Een geel licht. Het licht heet je welkom en vraagt of het naar jou toe mag komen en of het jou 
mag omarmen.  
Als jij je akkoord geeft zie je dat het licht zich uitbreidt. Je ziet het licht steeds groter worden 
en langzaam omhoog komen naar jou.  
Op een gegeven ogenblik gaat het gele licht om jou heen en over jou heen naar boven, naar het 
wateroppervlak. Jij blijft lekker drijven terwijl het gele licht jou omgeeft en bij jou naar binnen 
sijpelt. Vele cellen in je lichaam nemen het licht in zich op.  
 
Langzaam voel je hoe je begint te draaien. Je bevindt jezelf in een draaikolk.  
Je wordt naar beneden getrokken waar de kolk steeds smaller wordt. 
Dan voel je hoe je uit je dolfijnenlijf gaat. Je lijf blijft achter .. je geest gaat verder.  
Verder naar beneden.  
Onderin de kolk schijnt een helder wit licht. Daar ga je naar toe .. steeds sneller en sneller. 
En dan ineens ben je er doorheen … door tijd en ruimte heen.  
Waar ben je?  
In het NIETS en tegelijkertijd in het ALLES. 
 
Terwijl je lijkt te drijven hoor je een liefdevolle stem zeggen:  
Geef mij je angsten. Geef mij de angsten die je niemand durft te vertellen maar die diep in je 
hart zitten weggestopt. Ik zal jouw angsten koesteren zodat die er mogen zijn, maar ze zullen 
niet meer in jouw wezen zijn.  
Geef mij je angsten.  
Laat maar los.  
Voel je hoe je mij kunt vertrouwen?  
Geef ze maar aan mij. 
 
Dank  je wel dat je mij jouw angsten toevertrouwt. Het is goed zo.  
Nu is het tijd voor jou om terug te gaan naar je aardse lichaam. 
Toe maar. Ga maar terug naar je aardse lichaam, maar je bent nu anders .. je bent lichter .. je 
laat je angsten achter bij mij. 
Toe maar. Ik zorg er goed voor.  
Ga maar. Laat ze maar bij mij.  



Kijk nog een keer om en zie dat je angsten achterblijven. Ze hebben afstand genomen van jou. 
Ooit waren ze nodig. Nu niet meer. Het is klaar. 
 
Ga maar verder naar je aardse lichaam.. weer terug in je aardse lichaam.  
Je lichaam is anders hè? Het is lichter. Het is leger. Waar wil je het mee opvullen?  
Met mooie kleuren? Met muziek?  Met ….. ? Laat maar in je opkomen wat je lichaam wenst 
en vul je lege plekken op. 
En terwijl je verder omhoog komt, je aardse lichaam in, voel je dat je lichaam zich opvult. Toch 
behoud je dat fijne gevoel, een vrij gevoel.  
 
Vrij .. je bent vrij .. je voelt je vrij.  
Zó is het om je vrij te voelen van angsten.  
Besef dit gevoel.  
Voel dit gevoel.  
BEN dit gevoel  
 
VRIJ van angst.  Zó voelt dat dus.  
Ja … zó voelt dat.  
Herinner je dat.  
 
Word je ooit weer eens geconfronteerd met angsten, kom dan naar mij toe, geef mij je angst en 
ervaar weer hoe het is om zonder angst te zijn. 
 
 
(verbreek je grondingskoord en je Universele koord) 
 
Dank lieve Boebie. Wat mooi om mee te maken! 
 

                        


