
Dit keer maakten de Texelse kiezers
een opvallende ruk naar links. We
vragen contactpersoon Clara Jonker

of dat geen gemiste kans is voor de
SP. ,,We zijn op Texel nog maar net
begonnen met een werkgroep, dus
het kon echt nog niet. We moeten
nog even geduld hebben’’, legt ze
uit.

Volgens de regels van de partij
zijn er onder andere vijftig leden no-
dig voor een zelfstandige afdeling
en op dit moment zijn dat er 44. 

,,Om in de raad te zitten heb je
mensen nodig’’, zegt Jonker. ,,We
zijn afgelopen najaar gestart en

moeten nog wat actiever worden.
Het is de bedoeling om landelijke
acties op Texel vorm te geven. En
ook om actief te zijn in de gemeen-
schap. Dat is geen eis van de partij,
maar het hoort bij het SP’er zijn.’’

Winterslaap
In 2010 en 2014 zijn er op het ei-

land ook al actieve SP’ers geweest.
Nu hebben SP-leden besloten om de
partij weer te laten ontwaken uit een
lange winterslaap. 

’Er zijn steeds meer zaken die spe-
len in de Texelse maatschappij die

invloed hebben op de sociale om-
standigheden van ons als inwoners.
Zaken die wel wat extra aandacht
verdienen en waar een betere balans

nodig is’, verklaart Jonker op haar
eigen website. ’De SP is er voor een
luisterend oor, een helpende hand,
maar ook als een rots in de branding
als dat nodig is. Jullie zorgen zijn
onze acties.’

Dat Jonker nu als woordvoerder
optreedt, wil niet zeggen dat zij de
voortrekkersrol op Texel op zich
neemt, verklaart ze desgevraagd.
,,Dat komt nu zo uit omdat ik het
contact met de afdelingsvoorzitter
onderhoud.’’

Anja Roubos
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◆
zaterdag 19 maart 2022 15Regio15

Den Burg ■ Dit keer kwamen de
gemeenteraadsverkiezingen net
te vroeg voor de Socialistische
Partij op Texel, maar in 2026 doet
ze mee. De kiezers werden er al-
vast op gewezen met behulp van
opvallende rode posters.

Den Burg ■ Vrijdag gingen alle
brieven van HV3a en HV3b in een
koker de grond in, begraven onder
een nieuw geplante eik bij OSG De
Hogeberg. ,,Over vijftig jaar zijn we
hier weer om alles op te graven’’,
zegt docent Vincent Stork, die zich
zojuist het zweet op z’n rug heeft
gespit.

De Brieven aan de Toekomst zijn
onderdeel van een project dat is ge-
initieerd door Nationaal Park Dui-
nen van Texel. De scholieren brach-
ten hiervoor bezoeken aan bedrij-
ven en organisaties op en buiten het
eiland die zich bezighouden met
duurzame projecten, en maakten
werkstukken over verschillende
thema’s die in de toekomst zullen
spelen. 

,,Het doel is om hen ervan bewust
te maken dat je invloed hebt’’, legt
Rianne Malschaert van het Natio-
naal Park uit.

Flinke boom
De eik is een blijvend aandenken
aan het project. Het is al een flinke
boom. Daar hing een prijskaartje
aan van zo’n vijfduizend euro, maar
dan heb je ook wat, vindt Mal-
schaert. Dankzij bijdragen van on-
der andere Teso, Tesselaar Familie-
brouwerij Diks en het Texelfonds
bleken de kosten geen probleem.

Een paar leerlingen zijn dapper
genoeg om hun brieven voor te le-
zen. In de visie van Maaike Ploeg (15)
uit Oosterend komt er een wereld-
wijde duurzame omslag na het
rampjaar 2034, waarin dieren en
planten uitstierven en landen elkaar
de oorlog verklaarden door de sterk
gestegen temperatuur. 

’Vliegtuigen en andere voertui-
gen die op fossiele brandstoffen re-
den, werden verboden. Nieuwe
voertuigen werden gemaakt, weg-

werpverpakkingen werden afge-
schaft en de Tupperware herleefde.
Vanaf toen is alles veranderd, nieu-
we planten- en diersoorten ontston-
den en ik merkte dat mensen ver-
draagzamer werden’, schrijft Maai-
ke blijmoedig. Ze ziet zichzelf in de
toekomst als docent Nederlands in
Lekkerkerk en haar panterprintauto
werkt op zonne-energie.

Auto op ijs
Ook in het toekomstbeeld van haar
dorpsgenoot Joël Stark (15) ont-
breekt de auto niet. Alleen wordt die
aangedreven door ijs. Jaarrond
komt de temperatuur in Nederland
niet meer boven het vriespunt, om-
dat door te veel maatregelen tegen

de opwarming van de aarde juist af-
koeling is veroorzaakt. Dat biedt
mogelijkheden, denkt Joël. Zo heeft
zijn auto een speciale ijsstand waar-
mee hij de Waddenzee kan overste-
ken.

Joël blijft dus op Texel, waar hij
een duurzaam boerderijtje heeft in
het buurtschap Spang.

,,Ik vind dat een mooie omgeving
en het is in de buurt van het huis van
mijn ouders’’, legt hij uit. De Stren-
der voorziet dat de arme landen over
vijftig jaar welvarender zijn gewor-
den en dat honger de wereld uit is.
Maar op zijn oude dag wil hij de po-
litiek in, omdat er wereldwijd nog
veel mensen worden onderdrukt.

(Tekst loopt door onder de foto)

De leerlingen hebben zich goed in
de stof verdiept, vertelt Vincent
Stork tevreden.

,,Een groepje met de zorg als on-
derwerp heeft bijvoorbeeld een plan
voor een klein zorgcentrum voor be-
jaarden gemaakt. Ze hebben daar-
voor een enquête gehouden onder
maar liefst tweehonderd respon-
denten. Nu zijn ze bezig om een lied
te componeren.’’ Vrijdag 8 april pre-
senteren de klassen hun projecten
tijdens een afsluitende markt voor
de ouders.

Malschaert wil nog inheemse
Texelse planten zaaien onder de eik.
,,Er moet eigenlijk ook nog een
bankje om de boom’’, vindt Stork.
Ze gaat er gelijk achteraan. 

REPORTAGE Havo 3 van OSG De Hogeberg begraaft brieven aan de toekomst

’Nieuwe voertuigen en de
Tupperware herleeft’
Onbeschroomd beschrij-
ven de leerlingen van
havo 3 op Texel hun le-
ven zoals dat er in 2071
uit zal zien. Compleet
met echtgenoot, kinde-
ren en kleinkinderen, van
wie soms zelfs de namen
al bekend zijn.

Anja Roubos

Maaike Ploeg begraaft haar brief aan de toekomst. FOTO EVALIEN WETERINGS

❜❜In het rampjaar
2034 stierven

planten en
dieren uit en

landen
verklaarden

elkaar de oorlog
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Opvallende rode
posters nu al te zien


