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Op dierendag mag de hond alles. Foto Lucas Lauxen

D e week tegen de een-
zaamheid is nog niet
voorbij of het is al-
weer dierendag. Die-
rendag is er sinds

1930. Men prikte 4 oktober, de
dag van Fransiscus van Assisi, die
opkwam voor verschoppelingen:
zwervers, leprozen, dieren en
planten.
Na 83 jaar komt dierendag nog al-
tijd niet verder dan een strikje om
de poes en een extra wortel voor
het konijn. Op sommige scholen
mogen kinderen hun cavia of
wandelende tak meenemen. De
dieren gaan de kring rond en
staan doodsangsten uit.
Op dierendag is het jachtseizoen
in volle gang. Ook visserij gaat ge-
woon door. Er wordt geen plofkip
minder geslacht en ik heb nog
nooit gehoord dat het vernielen
van een leefgebied van dieren van-
wege dierendag werd uitgesteld.
Wilde dieren hebben niets aan
dierendag. Landbouwdieren ook

niet. En huisdieren meestal even-
min: welke kat zit op een strik te
wachten, welke cavia wil doods-
angst? Nee, dierendag is er voor
ons baasjes. Wij vertroetelen ons
huisdier de rest van het jaar blijk-
baar niet maximaal. De hond
krijgt een kluif, de kat een een-
dagskuiken. Als de koe van wie
het bot was en het eendagskuiken
in de hemel Fransiscus tegenko-
men en hem vertellen wat er is ge-
beurd, draait de goedheiligman
zich om in zijn graf. Ik kom soms
dierenvrienden tegen, die pleiten
voor dierenrechten. Ze stellen die-
ren gelijk aan mensen, maar voe-
ren hun kat wel kip en vis. Gelden
dierenrechten niet voor kip en
vis? Ik vind dierenmishandeling
afschuwelijk en ik zie de mens als
een zoogdier. Toch stel ik dieren
niet gelijk aan mensen. Pas als de
dieren pleiten voor mensenrech-
ten en een mensendag invoeren,
stel ik ze gelijk aan mensen.
KOOS DIJKSTERHUIS
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een strik om
de kat

VogelbeschermingVSredt
stukjeBraziliaansregenwoud
Vanonzeredactiegroen

Van het Atlantische regenwoud is in
de loop der tijd al 93 procent verlo-
ren gegaan, dus elke hectare die be-
houden kan blijven, telt. De Ameri-
kaanse Vogelbescherming ABC, Insti-
tuto Uiraçu en de Amerikaanse Re-
genwoud Stichting zijn er onlangs in
geslaagd het Braziliaanse Serra Boni-
ta Reservaat uit te breiden met twee
terreinen van in totaal 96 hectare.
De aankoop vergroot het bescherm-

de leefgebied van zeldzame vogels,
een met uitsterven bedreigde kapu-
cijnapensoort en een brede diversi-
teit aan flora en bijbehorende fauna,
inclusief zo’n 330 vogelsoorten,
waaronder de roodnektangare. Hoe
beschermenswaard de natuur in het
reservaat is, bleek al in de jaren ne-
gentig, toen een wereldrecord van
458 boomsoorten werd geteld in een
stukje regenwoud ter grootte van
een voetbalveld.
Het reservaat ligt in de Serra Bonita

Mountain Range (bergketen), een
van de laatste overblijfselen van
vochtig Atlantisch regenwoud in zui-
delijk Bahia. De bergketen bestrijkt

een gebied van ongeveer 7500 hecta-
re, in de gemeenten Camacan en Pau
Brazil, zo’n 130 kilometer van de ha-
venstad Ilhéus aan de Atlantische
kust.
De drie betrokken natuurbescher-

mingsorganisaties zien het als een
topprioriteit om van de gehele Serra
Bonita bergketen beschermd gebied
te maken.
Serra Bonita maakt deel uit van het

Braziliaanse Atlantische Woud. Dat
is een van de meest soortenrijke ge-
bieden van het westelijk halfrond,
maar tegelijkertijd ook een van de
meest bedreigde ecosystemen ter we-
reld.

H ij spreekt zijn lezer in zijn
eerste zinnen rechtstreeks
aan: “Ik ben een planten-
eter, altijd al geweest. Ik ben
zo geboren, net als jij.”
Waarop de lezer toch even
steigert. Hoezo, wij zijn toch

alleseters? Boele Ytsma zegt eerlijk ooit net zo
te hebben gereageerd. “Ik ben maar een leek,
goed geïnformeerd weliswaar, maar vooral ei-
gen ondervinding, en die van anderen, over-
tuigden mij ervan dat we met planten eten be-
ter af zijn.” Met dezelfde overtuigingskracht,
en een lekker leesbaar boek, wil hij een mil-
joen Nederlanders overhalen kennis te maken
met een plantaardige levensstijl.
Die stijl is zeker niet de rode draad in Ytsma’s

leven geweest de afgelopen 25 jaar. “Helemaal
niet. Ik at net als iedereen brood met kaas en
worst en ’s avonds aardappelen, groenten en
vlees, of pasta met ham en kaas”, zegt hij bij
een kopje groene thee op het Mediapark in Hil-
versum in afwachting van een radio-interview.
“Wel heb ik altijd een moestuin gehad – ik wil-
de erg graag zelfvoorzienend zijn – en zelfs een
complete boerderij met een leefgemeenschap,
maar daar waren ook koeien, varkens, schapen
en kippen aanwezig. Een keer per jaar liet ik
een beest slachten. Vegetariërs kende ik niet,
laat staan veganisten.”

Twitterdominee
Na tien jaar verkocht Ytsma de boerderij. “Het
kon niet uit, ik was gewoon niet zakelijk.” Hij
startte met een partner een agro-biodiversi-
teitscentrum. “Oude cultuurgewassen, granen
en kolen, telen.” Ook daar kwam na twee jaar
de klad in toen de partner vertrok. Ytsma, op-
geleid als theoloog, werd gevraagd om jonge-
renpastor te worden in Norg en Veenhuizen.
Omdat hij de sociale media introduceerde in
de kerk, kreeg hij bekendheid als ‘de twitter-
dominee’. Na kerkelijke omzwervingen in Sid-
deburen en Groningen nam Ytsma, inmiddels

over de veertig, een jaar vrij om erachter te ko-
men wat hij nou verder wilde met zijn leven.
“Ik ging er blanco in. Het eerste waar ik tegen-
aan liep was het besef dat ik niet gezond was.
Veel te dik, niet fit. Tegen de hoge bloeddruk
moest ik dagelijks pillen slikken. Mijn lijf was
niet meer van mij en ik besloot er iets aan te
gaan doen. Ik ging een dieet volgen. Ik viel wel
af, maar de futloosheid bleef, evenals de hoge
bloeddruk. Daarop ging ik hardlopen, mara-
thons werdenmijn doel. Ik viel verder af, maar
de nodige energie bleef ontbreken. Toen ging
ik mijn menu nog eens goed bekijken. Het
drong tot me door dat dat wel erg eiwitrijk
was. Veel vlees en zuivel. Ik at dat altijd omdat
iedereen dat nou eenmaal deed. Hoe meer ik
daar over nadacht des te meer het geweten
ging knagen. Ik ging erover lezen, ontdekte bo-
vendien dat de grootschalige veeteelt het mi-
lieu ernstig belast. Mijn eetpatroon was on-
duurzaam, ik gebruikte meer grondstoffen dan
er voor mij beschikbaar zijn.”
Wat de doorslag gaf was de invloed van al dat

vlees en zuivel op je gezondheid, vervolgt Yts-
ma, die al besloten had om vegetariër te wor-
den. “Ik stuitte op het Engelse begrip vegans,
dat toch veel vriendelijker klinkt dan veganis-
ten. Dat komt over als een sekte. Daarom ge-
bruik ik de term planteneter. De claims dat

Debloeddrukdaalde,
dehuidwerd schoner
endegeest klaardeop
alsofdegordijnen
werdenopengeschoven

Zelf ontbeet Boele Ytsma altijd met brood, kaas en
worst. En ’s avonds vlees bij zijn aardappelen en
groenten. Van verhalen over planten eten kreeg hij
kromme tenen. Totdat hij het ging uitproberen.
interview Kees de Vré

Koester
het lijf, eet
planten
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