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Moeder en
dochter
op de
barricade
voor het
klimaat

Als klimaatactivist van Extinction Rebellion strijdt Roos Saat voor een radicale
omslag in de landbouw. De boerendochter, die opgroeide op de Stadsboerderij Almere, weet uit eigen ervaring dat
biodynamische landbouw een oplossing
kan zijn voor veel problemen. Haar moeder, Tineke van den Berg, is deze zomer
aangetreden als voorzitter van Stichting
Demeter. Het activistische geluid van
de jonge generatie zal ze meenemen in
haar nieuwe functie.
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activisten. In Nederland ben ik relatief veilig
en voelt het als een verantwoordelijkheid om
mijn demonstratierecht te gebruiken.”

Cadeau uit de hemel
Tineke volgt de acties van Roos en haar XRgroep op de voet. Ze maakt zich geen zorgen
om wat ze doet: “Ik heb een heel verstandige
en verantwoordelijke dochter. Wel vind ik het
als moeder heel moeilijk dat ze het leed van
de hele wereld op haar schouders neemt. Ik
ben altijd blij als Roos vrolijk is.” Tegelijkertijd vindt Tineke het ook bizar hoeveel ze van
zichzelf terugziet in haar dochter: “Ik heb het
Roos nooit verteld, maar toen ik zo oud was
als zij voerde ik vergelijkbare acties. Ik heb
voor de kerncentrale van Dodewaard gelegen en met vrienden wegen geblokkeerd om
te voorkomen dat er kernafval in zee werd
gedumpt. Wij hebben destijds enorm veel
bereikt. Ik zie ook dat XR veel in beweging
zet, bijvoorbeeld doordat grote bedrijven het
klimaat nu beter gaan agenderen. Ik zeg dus
tegen Roos: ga maar lekker door. Maar ik wil
dat ze ook andere dingen doet, zoals een
dagje wieden op het wiedbed.”
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intensieve landbouw is de betekenis van die-
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je pleisters, maar je lost niks op voor de lan-
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dochter Roos een zoon, Tycho, die ook meewerkt

ge termijn.” Volgens haar is het grote pro-

politiek en vooral ook naar de rest van Ne-

op het boerenbedrijf.

bleem dat mensen willen vasthouden aan

derland. Er valt zoveel te winnen.”

de landbouw.

BvR

hoe we nu leven: “We weten al heel lang dat
we afstevenen op een klimaatcrisis, en we
weten ook al heel lang wat de oplossingen
zijn. Er wordt alleen niet met de juiste urgentie naar gehandeld. We gaan nu richting 4
à 5 graden opwarming, wat een onleefbare

Annelijn Steenbruggen schrijft de verhalen

planeet betekent. Als we dat willen voorko-

van wetenschappers, boeren en innovators die

men, moet het huidige systeem compleet

vertellen hoe we op een evenwichtige manier

veranderen. Dat is een hele grote stap.”

met onze waterbronnen, bodems en natuurgebieden kunnen omgaan.

Innerlijke vuurtje

“De biodynamische landbouw vind ik een lich-

Of ze nog hoop heeft in een goede afloop,

tend voorbeeld hoe wij vandaag van de aardse

weet Roos niet: “Ik voel niet per se hoop, ik
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voel vooral urgentie én ik weet dat het an-

kunnen behouden voor de volgende generatie.”
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