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PREMIUM Klimaatactivisten van Extinction Rebellion leren van systemisch coach Oscar Westra van 
Holthe (midden) hoe ze kunnen omgaan met angsten en andere gevoelens. © Reinier van Willigen


Klimaatrebellen in Twente 
leven een dubbelleven: 
‘Liever geen achternamen, 
er is steeds meer wrijving’  
ZENDEREN/ENSCHEDE – Ze leiden eigenlijk een soort 
dubbelleven, geven Louise, Lynn, Wouter en Ico toe. Ze 



zijn leden van Extinction Rebellion, maar lopen er 
buiten hun actieomgeving nauwelijks mee te koop. „Je 
zit eigenlijk in twee standen”, zegt Wouter. 

Lynn wordt door overheden ingehuurd om adviezen te geven over 
de energietransitie, Wouter werkt bij de benzinepomp van zijn 
familie en Ico heeft een eigen bedrijf. Voor zover dat mogelijk is, 
verzwijgen ze hun activisme. „Liever geen achternamen”, zeggen 
Lynn (34) en Louise (65). Wouter (29) sluit zich daarbij aan. 

Ze maken deel uit van een groep van zo’n tien ‘klimaatrebellen’, 
zoals de leden van Extinction Rebellion zich noemen. In een schuur 
op het platteland bij Zenderen, leren ze omgaan met de 
‘overweldigende, bange of bezorgde gevoelens die de 
klimaatverandering hun kunnen bezorgen’, omschrijft systemisch 
coach Oscar Westra van Holthe.  

Blokkades van bedrijfspoorten 
Voor wie het nog niet weet: Extinction Rebellion – of kortweg XR – 
is een internationale activistische en geweldloze milieugroep, die 
vindt dat de overheid veel te weinig doet aan het oplossen van de 
klimaatcrisis. Met doorgaans publieksvriendelijke acties zoals 
bezettingen van kantoren en blokkades van toegangspoorten van 
‘fossiele bedrijven’, wordt daar aandacht voor gevraagd. En soms 
zijn het disruptieve acties, zoals een blokkade van een weg. 

De confrontatie met bijvoorbeeld de politie daarbij, gaat niet altijd in 
de koude kleren zitten. Ook dat kan in de schuur in Zenderen aan 
de orde komen. Net als hoe ze zich voelen onder hun toch wat 
schizofrene bestaan als klimaatrebel. Lynn: „Tegen heel veel 
mensen kan ik gewoon niet zeggen dat ik bij Extinction Rebellion 
zit.” Louise: „Het levert reacties op waar je niet altijd op zit te 
wachten.”  

Ik hielp een toekomst te creëren, waar ik eigenlijk 
niet in geloof. Het veroorzaakte onrust in mijn 
leven. 
Lynn, klimaatactiviste 



Bij een benzinepomp 
Hoezeer dat dubbele leven in hun normale wereld doorwerkt, blijkt 
wel uit het feit dat Wouter bij een benzinepomp werkt. „Nee, niet 
echt een carrièredroom”, geeft hij toe. Maar de pomp zit in de 
familie, dus zo rolde hij erin. De combinatie van medewerker in de 
‘fossiele industrie’ en activist daar tégen is een lastige, geeft hij toe. 
„Ik heb heel wat boeken gelezen over het klimaat en ging op zoek 
naar gelijkgestemden.” Dat viel niet mee, in zijn directe omgeving. 

De rol van Lynn als adviseur in de energietransitie schuurt met wat 
zij voelt en weet. „Ik geef adviezen die gericht zijn op een 
klimaatneutraal 2050. Maar wanneer ik het voor het zeggen zou 
hebben, zouden we dat punt al in 2035 bereikt moeten hebben. We 
hébben helemaal niet tot 2050”, zegt Lynn. „Ik hielp een toekomst te 
creëren, waar ik eigenlijk niet in geloof. Het veroorzaakte onrust in 
mijn leven.” Sinds april is zij via haar ‘klimaatrebellie’ op zoek naar 
een nieuwe evenwicht.  

Een derde leven 

Boerendochter Louise is naar eigen zeggen aan haar derde leven 
begonnen. In haar vorige leven was ze economie docente aan het 
Erasmus in Almelo. Nu is ze met pensioen. Drieënhalf jaar geleden 
zag ze Marjan Minnesma, de voorvrouwe van Urgenda, bij het 
televisieprogramma Buitenhof. 
 
„Daar wilde ik bij, maar toen ik haar daarover schreef, adviseerde 
ze mij naar XR in Enschede te gaan. Daar kwam ik Ico tegen, die ik 
al kende omdat ik voor het Erasmus activiteiten bij zijn bedrijf 
boekte.”  

Sindsdien is ze bij Extinction Rebellion betrokken. „Tegen heel veel 
mensen kan ik niet zeggen dat ik erbij zit. Maar door een 
beginnende samenwerking met de gemeente Hengelo ebt wel 
langzaam het gevoel weg dat XR een club is die ik voor mij moet 
houden.” 



Gesprekken over het klimaat leveren steeds meer 
wrijving op 
Ico 

Geld gekost 
Voor Ico (64) is het ’t meest lastig zijn XR-activiteiten stil te houden. 
Hij is sinds een paar jaar betrokken bij tal van acties in Twente en 
de Randstad. Maar hij is ook het lijntje van Extinction Rebellion 
Enschede naar de regionale media. Dat lukt slecht wanneer iemand 
anoniem wil blijven. „Het heeft mijn zaak geld gekost, dat weet ik 
wel zeker”, zegt hij. 

Dat heeft hij er voor over, zegt hij beslist. Lastiger is de omgang 
ermee in zijn vriendengroep, geeft hij toe. Het zijn vrienden die hij al 
tientallen jaren kent. „Maar gesprekken over het klimaat leveren 
steeds meer wrijving op”, zegt Ico. Reden waarom zijn XR-
activiteiten geen onderwerp van gesprek zijn. Echt optimistisch dat 
dit ten goede keert, is hij eigenlijk niet. 

Maar er is geen andere keus, daarvan is het viertal overtuigd. 
„Wanneer ik een normale relatie wil hebben met de mensen om mij 
heen, moet ik mij anders voordoen dan ik ben op dit onderwerp”, 
zegt Lynn. „Zodra je klimaatbewust bent en daarop acteert, is er 
geen weg terug.”


