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Het parallel universum en het milieu
Geen heden zonder verleden en de waan 
van de dag. Zeer vele mensen zijn behept 
met een enorm selectief geheugen , zoals 
de klimaatactivisten met hun troetelkind 
Greta Thunberg.
Zijn ze zich ervan bewust dat er in 40.000 
kinderen in Kongo onder erbarmelijke 
omstandigheden in mijnen werken om 
Kobalt te delven? Zodat er in de Westerse 
wereld schone elektrische auto’s kunnen 
rijden? Of kijken we even gênant weg? 
Wellicht moeten wij ons de vraag stel-
len moeten wij niet eens wat gaan doen 
aan de intensieve mensenhouderij op 
deze aarde? Met de helft terug brengen , 
Onder het adagium uit de jaren 60 “Doe 
wat je wil maar eerst de pil” en “voorkom 
motjes gebruik kapotjes.” Stel u zich eens 
voor, de helft minder aan mensen op onze 
aarde wat dit voor impact heeft voor het 
milieu? Dat het Europees Parlement wat 
minder kan gaan reizen met zo’n 3000 
mensen en papieren tussen Brussel en 
Straatsburg als een reizend circus? Dan 
kunnen we onze aandacht ook weer 
evenredig verdelen over de gehele aarde, 
zoals bv donderdag 28 oktober 2021 Ha-

mas veroordeelt zes Gazanen ter dood 
voor collaboratie met Israël. Het wachten 
is nog op de scherpe reacties waarmee 
de EU, de VN en de mensenrechtenorga-
nisaties zoals Human Rights Watch en 
Amnesty International komen; ik vrees 
voor The sound of silence, want Elie Wie-
sel schreef ooit de wijze woorden “Haat 
is de weigering de ander als mens te aan-
vaarden.” En daarbij komt nog: we hoeven 
niet Roomser dan de Paus te zijn. 

Henk Jonker

“Yell, yell, 6-7-8 kan het wel!”

Record aantal deelnemers Zestig 

Ahmad Sheikh Nabi is elf en Dexx Kikkert 
is negen. Ze zitten in groep 7 van OBS 
Durperhonk in De Cocksdorp. De jongens 
zijn erg tevreden over hun school. “Ik 
voel me geweldig hier!”, zegt Dexx, met 
overtuiging. “We doen aan Kiva”, vertelt 
Ahmad. “Dat is dat je respect hebt voor 
elkaar, aardig bent, niet pest, niet zegt: 
‘Ga terug naar je eigen land’ en ook niet 
gaat schelden”. 
Kiva is een Finse onderwijsmethode voor 
basisscholen om pesten tegen te gaan en 
om de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen te stimuleren en te moni-
toren. Ahmad en Dexx leggen uit hoe dat 
in de praktijk werkt. “Op een vaste tijd 
en ook een vaste dag in de week pakt juf 
een boek en dan doen we een opdracht”, 
vertelt Dexx. “Vorige week hebben we 
met vier kinderen uit ons groepje een 

yell bedacht. Want we willen leren sa-
menwerken. En dan roepen we: ‘Yell, yell, 
yell, 6-7-8 kan het wel!”, zegt Ahmad. 
“Als we dan bijvoorbeeld ruzie hebben 
of iets goed moeten maken, dan maken 
we elkaar zo weer vrolijk”, legt Dexx uit. 
“Maar we hebben het nog niet nodig ge-
had, hoor. We hebben nooit ruzie”, vult 
Ahmad hem aan. “Ahmad en ik al een half 
jaar niet!”, zegt Dexx. “Wij zijn vrienden. 
We hebben gisteren nog getennist, met 
zijn zus en mijn zus. We deden broer- en 
zussenteam”. Ze houden ook van voetbal, 
vertellen ze. En van gym, dat doen ze elke 
maandag met meester Daan-Peter. Het 
allerleukst vinden ze bunkertrefbal. Dan 
moeten ze een fort bouwen en proberen 
kinderen van een ander team af te gooien. 
Fragment uit de Nieuwsbrief Texels On-
derwijs.

De ultra- en estafetteloop De Zestig van 
Texel heeft de inschrijving voor de 60 km 
solo op 31 oktober gesloten. Met meer 
dan 800 aanmeldingen is de animo groter 
dan gebruikelijk bij dit tweejaarlijkse eve-
nement. Na het uitstel met een jaar van 
28 maart 2021 naar 27 maart 2022 lieten 
verreweg de meeste lopers hun inschrij-
ving staan en bleven nieuwe aanmeldin-
gen gestaag binnenkomen. Als reden voor 
de stop geeft de Zestig-commissie van 
Atletiekvereniging Texel aan dat de faci-

liteiten op de wedstrijddag grenzen ken-
nen. Er komt ook geen wachtlijst want het 
eerder gehanteerde maximum van 750 
aanmeldingen is al ruim overschreden. 
Onder de 60 km inschrijvers zitten ook 9 
Texelaars en 18 lopers uit Den Helder en 
Julianadorp. De inschrijving voor de 4 x 15 
km estafette staat nog wel open, daar is 
nog ruimte voor 50 teams (maximaal 200 
teams worden toegelaten).
Proefetappes zijn gepland op 21/11, 16/1, 
20/2 en 6/3.

Nog geen plan voor 
meer zonne-carports
De carport met zonnepanelen op par-
keerplaats Emmalaan heeft een bereken-
de opbrengst van 47.200 kWh/jaar.

Er bestaan volgens de gemeente nog 
geen concrete plannen voor de bouw van 
andere zonne-carports. De gemeente 
heeft wel de ambitie om zoveel mogelijk 
zonne-energie op parkeerterreinen op te 
wekken. Het parkeerterrein bij paal 17 is 
hiervoor een mogelijke locatie.
“Vanuit de RES (Regionale Energiestra-
tegie) hebben we onderzoek laten doen 
naar de geschiktheid van parkeerterrei-
nen op Texel voor het opwekken van zon-
ne-energie. Belangrijke conclusie is dat 
zonnepanelen op parkeerterreinen geen 
“laaghangend fruit” is. Het is niet alleen 
lastig, het kost ook meer geld dan het 
oplevert. We blijven daarom op zoek ma-
nieren om deze ambitie toch te realiseren. 
Dit doen we onder andere door te zoeken 
naar slimme energiemanagement-sys-
temen, waardoor mogelijk meer kansen 
ontstaan om de opgewekte elektriciteit 
zo efficiënt mogelijk te gebruiken.”

   

Spelen met Media
Samen met je kind een robot program-
meren of samen filmpjes en foto’s maken 
aan de hand van een prentenboek? Dat 
kan op zaterdag 6 november van 10:30 
tot 12:30 uur in de bibliotheek. Met de 
speciale Lab out of the Box laten ze in de 
bibliotheek kinderen tussen de 3 en 7 jaar 
spelenderwijs kennis maken met verschil-
lende soorten media aan de hand van een 
boek, zoals ‘Rupsje Nooitgenoeg’ en ‘Kik-
ker en het avontuur’. Aanmelden voor 
deze activiteit hoeft niet.

De Zestig van Texel is gepland op 27 maart 2022. 

Ahmad Sheikh Nabi is elf en Dexx Kikkert is negen. Ze zitten op Durperhonk. 

“Ben ik gek of gewoon een mens?”

Periodes waarin ze niet weet wat ze aan 
moet met haar carrière, haar liefdesleven, 
met zichzelf. Pelgrimstocht op de bank is 
haar verhaal, vrij geschreven in roman-
vorm. “Niet alles in het boek is letterlijk 
gebeurd zoals het staat geschreven. Dat 
is de vrijheid die je je als schrijver kunt 
veroorloven. Wat wèl en wat niet precies 
zo is gebeurd, laat ik graag aan de fanta-
sie van de lezer over”, vertelt ze. In een 
wereld vol succesverhalen, miste Henrike 
een rauw verhaal met emotie. Haar strijd 
met haar angsten klinkt niet direct als een 
lekker wegleesboek, maar door de nodige 
humor die ze in haar debuutroman heeft 
verwerkt, leent het boek zich ook voor de 
luchtere momenten. Het geeft een goede 
kijk in de wereld van iemand die van the-
rapeut naar therapeut gaat en zich niet 
begrepen voelt door mensen die ze lief-
heeft. Zo is de worsteling in haar – inmid-
dels al jaren beëindigde – relatie een rode 
draad in het boek en Henrike gaat ook het 
onbegrip bij haar ouders niet uit de weg. 
Toen het boek uitkwam was het voor 
Henrike dan ook spannend hoe men-
sen in haar omgeving zouden reageren. 

“Ik heb het geschreven zoals ik dat zelf 
wilde, tegelijk juist met het doel dat de 
menselijkheid en de emoties in mijn ver-
haal voor veel mensen herkenbaar zijn. 
Niet mijn specifieke verhaal, maar angst, 
schaamte, schuldgevoel..., het worste-
len met wie je bent en hoe je jezelf kunt 
zijn..., dat zijn heel universele gevoelens. 
Dat mensen weten: ‘ik ben niet alleen 
hierin’, want dat helpt. Natuurlijk was ik 
benieuwd hoe mensen zouden reageren. 
Mijn vrienden waren gelukkig gelijk en-
thousiast. Tijdens het lezen, gingen ze op 
zoek naar zichzelf. Zouden ze voorkomen 
in het boek? Ik had vrienden die zelfs een 
beetje beledigd waren dat ze niet in het 
boek voorkwamen. Onlangs kreeg ik een 
berichtje van mijn ex. Toen ik haar verteld 
had dat ik het boek ging schrijven, hoefde 
dat van haar niet zo nodig. Nu heeft ze 
het boek besteld, via mijn website. De 
relatie is al zes jaar over en ik had haar 
al jaren niet gesproken. Ze vond het een 
mooi boek.”

Henrike vervolgt: “Toen ik mijn verhaal 
opschreef, is het altijd mijn bedoeling ge-
weest om het uit te laten geven. Dat dit 
daadwerkelijk is gelukt, vind ik heel gaaf.” 
In het boek omschrijft Henrike hoe onrus-
tig ze wordt wanneer ze te lang op één 

plek verblijft. Toch woont ze alweer zes 
jaar op Texel en heeft ze zelfs een vaste 
verblijfplaats. “Ik heb mijn eigen cara-
van en dat geeft me veel rust. Ik kan niet 
zeggen dat ik altijd op Texel blijf, maar ik 
denk wel dat ik altijd een plek op Texel 
blijf houden. Het is hier zo mooi en ik heb 

hier zoveel vrijheid. Als schrijver, begin-
nend spreker en bedrijfskundige, ben ik 
niet aan een vaste plaats gebonden.” 

Het verhaal is inderdaad rauw en ver-
loopt soms uitermate gedetailleerd, ge-
volgd door passages waarin stappen in de 
tijd worden gemaakt. Hierdoor lijken mi-
nuten soms uren te duren, terwijl weken 
in vijf minuten verstrijken. Haar omzwer-
vingen brengen hoofdpersonage Evelien 
naar Australië en Nieuw-Zeeland, waarna 
ze zich uiteindelijk vestigt op Texel, in een 
oud vervallen huisje in polder Eierland. 
Een huisje dat echt bestaat en er nog 

steeds staat. Henrike komt oorspronkelijk 
uit Drenthe, een vriendin van haar woon-
de eerder op Texel, waardoor ze er al vaak 
kwam. In Nieuw-Zeeland denkt ze aan de 
vergelijkbare fijne sfeer op Texel en ze be-
sluit dat het daar is waar ze wil wonen in 
Nederland.
Het verhaal speelt zich af in een periode 
net na het afstuderen. “Wat ik in het 
boek wil laten zien, is dat ik allerlei over-
tuigingen had van hoe het volwassen, 
werkende leven eruit zou moeten zien. 
De manier waarop ik probeerde daarin 
te passen, leverde mij angsten op, het 
klopte niet voor mij. Met het besef dat ik 

mijn leven ook op allerlei andere manie-
ren kan leven, zoals het mij beter past, en 
te praten over mijn gevoelens.” Aan het 
einde van het boek staat Evelien dichter 
bij zichzelf.

“Dit boek is voor iedereen die zich wel-
eens gek, zwak of eenzaam heeft ge-
voeld”, staat achterop. Pelgrimstocht op 
de bank is verkrijgbaar bij Kaap Noord, 
Binnenlicht, De Koorn-aar, Nauta Boek en 
via www.henrikebrunsting.nl. Het boek 
kost €18,50 en is een aanrader voor ieder 
die weleens tegen zichzelf en de maat-
schappij aan is gelopen.
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Henrike Brunsting (35) 

straalt als ze binnen komt 

lopen om het te hebben 

over haar boek ‘Pelgrims-

tocht op de bank’. Het gaat 

goed met de Texelse, maar 

dat is lange tijd niet zo 

geweest. In het boek neemt 

ze de lezer mee in een wor-

steling met zichzelf.

TWEEDE KATERN

“’Pelgrimstocht op 
de bank’ geschreven 
 zoals ik het wilde”
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RAUWE DEBUUTROMAN HENRIKE BRUNSTING (35) 

Henrike: “Dit boek is voor iedereen die zich weleens gek, zwak of eenzaam heeft gevoeld.” 
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