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Walker, actief bij zowel GroenLinks
als D66, stelt zichzelf ook politiek
op. Hij kiest zijn woorden zorgvul-
dig, strategisch. Die houding is
 gericht op een doel: “We willen
 betrokken worden bij besluitvor-
ming.” Om aan  tafel te komen, slikt
Youth for Climate, in het bestuur
 althans, de  rebelse toon een beetje
in.

Op die manier gaat Youth for
 Climate, begonnen als dé groep van
klimaatmarsen en spandoeken, de
winnaar van deTrouwDuurzame
100 achterna. Die nummer 1, de
 Jonge Klimaatbeweging (JKB) ,
 bestaat uit jongeren die bij politiek
en bedrijfsleven aankloppen voor
overleg. “Inderdaad, voor de klimaat-
stakers is meepraten nu ook belang-
rijk. We willen niet alleen vanaf de
 zijlijn schreeuwen, maar echt ge-
hoord worden.” Dus JKB en Youth
for Climate, in 2019 de nummer 2 in
de Duurzame 100, kunnen wel fuse-
ren? Nee, zegt Walker. “Staken blijft
een instrument voor ons. We zijn
ook jeugdiger. De JKB trekt veel stu-
denten aan, wij hebben ook leden
van dertien, veertien jaar.”

Creativiteit

Jongeren hebben recht van spreken
bij klimaatkeuzes, stelt Walker. “Wij
krijgen de gevolgen van het klimaat-
probleem op ons bordje, als er te wei-
nig gebeurt.” Dat actie ontbreekt,
daar bestaat volgens de scholier geen
misverstand over. “We liggen, we-
reldwijd, niet op koers voor de kli-
maatdoelen. De oudere generatie
heeft te weinig ingegrepen.”  

Volgens Walker hebben de kli-
maatstakers belangrijke ideeën voor
verandering. Alle vakkennis over de

De beweging van klimaatstakers
slaat een nieuwe weg in. De
jongeren worden vergadertijgers.
‘We willen niet alleen van de zijlijn
schreeuwen, maar echt gehoord
worden’, zegt bestuurslid Benito
Walker.

D
e bewe-
ging van
klimaat-
spijbelaars
is geen
zootje on-
geregeld.
Er hangt
een keurig
bestuur

boven. Benito Walker (19) heeft
daarin sinds september zitting, als
vicevoorzitter en penningmeester. 

Hij moest solliciteren. De eerste
zin van zijn sollicitatiebrief viel op.
“Ik zal het maar gelijk toegeven”,
schreef Walker aan de organisatie,
“ik was niet bij de klimaatstaking.”
Toen leerlingen in 2019 massaal naar
het Haagse Malieveld togen, had
Walker andere prioriteiten. Hij volg-
de het spektakel op afstand, thuis in
Veendam. De 6 vwo-leerling trekt er
nu een moeilijk gezicht bij, op de
bank in de Groningse studentenflat
van zijn vriendin. “Achteraf heb ik
wel spijt dat ik niet ben gegaan.”

Maar, zegt Walker er snel achter-
aan, het gebrek aan staakervaring
staat zijn functie totaal niet in de
weg. “Youth for Climate blijft de
club van de klimaatstakers, maar we
doen inmiddels veel meer.” De
 beweging is professioneler gewor-
den. Het bestuur stelde een beleids-
plan 2021 op, vol uitgewerkte
 milieuwensen. “Als jongeren de poli-
tieke macht niet opzoeken voor
overleg, komen we niet vooruit”,
zegt Walker, netjes in beige colbert.

tekst Frank Straver 
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Rebels interview

Eerst staken,  

De Wondere Vogelwereld van

K
leinste van de Arctische ijsbroeders.
In zijn gebied algemeen. Door stijgen-
de temperaturen en de daarmee
 samenhangende smelting van de
sneeuw en ijslaag echter een sterke

 afname van het aantal broedgevallen. Met name
de populatie op de noordelijke Jonathan Levi
 Eilanden kent een schrikbarende daling. 

Bij zeer strenge winters met hevige sneeuw-
val en ijsgang ook wel dwaler op onze Waddenei-
landen, met uitzondering van Texel. Zelden
 boven land, alleen gedurende broedtijd, anders
boven volle zee, liefst met golven hoger dan drie
meter met onregelmatige schuimkoppen. 

Vlucht speels, buitelt en tuimelt graag, met
risicovolle duikvluchten van grote hoogten tot
vlak boven de onstuimige zeegang. Bij windstil
weer en de daaraan gekoppelde spiegelgladde
zee kunnen groepen van duizenden Sneeuw-
duifjes neerstrijken en jagen op op-
pervlaktevis als goudspreng,
blauwspiering en met name jonge
tijgeroogaal. 

Verenkleed egaal helderwit.
Kraalogen, poten, alsmede snavel
diepzwart. Zeer goed gecamou-
fleerd in sneeuwduinen en op ruwe
ijsschotsen. Zelfs door de kijker bij-
na niet waar te nemen. In de laatste
drie levensjaren kleuren de vogels
naar warm grijs, met zwartige ac-
centen op de vierde vleugelpen. 
Balts saai. Mannetje en wijfje lij-
ken elkaar volslagen willekeurig

uit te kiezen. Geen enkel pronk- of verleidings-
gedrag. Alvorens mannetje tot bevruchting van
vrouwtje overgaat, zitten de vogels geruime tijd
zwijgend tegenover elkaar in de vaak snijdende
poolwind. 

De drie inktzwarte eieren worden in een
 toevallig kuiltje in het ijs gelegd, met sneeuw
 afgedekt en niet door de Sneeuwduifjes zelf
 uitgebroed, maar door de onder het vriespunt
heersende temperaturen ‘uitgevroren’. Na een
vorstperiode van twee weken komen de bruin
gespikkelde jongen uit het ei en worden door de
beide ouders met zorgvuldig van graten ontda-
ne, in kleine stukjes gehakte vis gevoerd. 

De afwijkende kleur van de kuikens en de
rondom het nest verspreide bruinzwarte
 uitwerpselen in de sneeuw alsmede de tanige
 bedorven vislucht worden door predatoren als
Visgluiper, Spitssnavelzwenk en Sneeuwkraak

vaak van verre opgemerkt, waar-
door menig  Duivenjong de vlucht
naar de volle zee niet meemaakt. 

Roep: een kwelerig,  nogal on-
aangenaam ‘RRRuttt, KRRiuut,
 KHAkruut’. Alleen in vlucht boven
zee, bij zuidwestenwind.

Volksvogelwijsheid:tot op heden
geen  betrouwbare informatie
 gevonden. Onderzoek is gaande.

Iedere week beschrijft O.C.Hooymei-
jer een vogel die aan zijn brein is
ontsproten.

Sneeuwduifje
Sneeuwduifje Phenevea nivialius L 18 cm


