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en zwierf over de wereld, op zoek naar wie ze was 

Den Burg ■ ,,Het wordt best veel
verkocht, het is herkenbaar’’, ver-
telt ze. ,,Gisteren sprak ik twee
moeders die het boek voor hun
worstelende dochters hadden ge-
kocht. Twintigers leven nóg snel-
ler. Mijn generatie heeft alle keu-
zen en mogelijkheden meegekre-
gen. We zijn opgegroeid met het
idee van maakbaarheid: je kunt
alles worden wat je wilt, de wereld
ligt voor je open. Maar welke keu-
ze moet je dan maken?’’

Henrike is zich ervan bewust dat
dit voor veel mensen een luxepro-
bleem lijkt. Jonge mensen worden
echter geconfronteerd met hoge
verwachtingen. 

,,Vooral die van mezelf’’, zegt ze.
,,En ik had een bepaald beeld van
het volwassen leven. Tijdens mijn
studentenleven had ik veel vrij-
heid, maar toen ik daarna een baan
kreeg, gooide ik alles overboord. Ik
dacht: nu moet ik alles weten. Ik
kreeg meteen een vrij hoge marke-
tingfunctie, maar op de universi-
teit had ik geen praktische dingen
geleerd. Nu zou ik het gesprek
meer aangaan en mezelf niet dwin-
gen te kiezen tussen vijf dagen per
week werken of stoppen.’’

Autobiografisch
Evelien, de voor een groot deel
autobiografische hoofdpersoon in
het boek, loopt in haar zoektocht
een hele rij hulpverleners af, van
paardentherapeut tot haptonoom.
Wie nu een zweverig type ver-
wacht, komt bij Henrike Brunsting
bedrogen uit. Zij staat juist met
beide benen op de grond.

,,Ik heb bedrijfskunde gestu-
deerd in Groningen, met de na-
druk op de marketingkant’’, vertelt
ze. ,,Met name het internationale
aspect van bedrijfskunde vond ik
interessant. Concrete vakken zoals
economie en statistiek heb ik altijd
leuk gevonden. Mijn vader had een
eigen bedrijf. Nee, ik heb niet over-
wogen om een sociale studie te
doen. Ik had daar het beeld bij dat
ik zou gaan zweven.’’

Evenementenbedrijf
Direct na haar stage kreeg ze een
baan aangeboden bij een groot
evenementenbedrijf in Delft. Dat
paste ook bij haar interesses: het
organiseren van een muziekfesti-
val. ,,Iedereen zei dat die baan een

mooie kans was die ik moest grij-
pen, maar het kantoorleven bleek
voor mij een grote overgang. Ei-
genlijk wilde ik na mijn studie nog
een poosje gaan reizen.’’ 

Na een jaar werd de beslissing
voor haar genomen: haar contract
werd niet verlengd. Dat gaf haar de
kans om alsnog naar Australië te
gaan, waar ze op een ranch in de
outback werkte. In het boek schetst
ze het cowboyleven dat haar zo
beviel: honderden schapen hoeden
op een crossmotor. Maar toen ze
terugging naar haar vriendin in
Nederland bleven haar gedachten
malen. 

,,Ik hield in die fase nog vast aan
het idee dat ik een goede baan
moest vinden en iets met mijn
studie moest doen. Hoofdwerk in
plaats van met mijn handen wer-
ken, veertig uur per week. Dat
veroorzaakte veel onrust. Vandaar
ook die foto op de voorkant van
mijn boek: je ziet de afdruk van
mijn billen op de bank. Ik heb die
foto zelf gemaakt en vond hem
typerend voor het lang zitten. Wel
in je hoofd een hele pelgrimstocht
maken, maar niet per se verder
komen.’’

Nieuw-Zeeland
Drie jaar lang werkte ze op ver-
schillende plekken in Nederland
en ook op boerderijen in Nieuw-
Zeeland. Daarnaast bezocht ze
opeenvolgende therapeuten. ,,Ik
wilde mijn eigen stem weer horen.
Maar je komt jezelf uiteindelijk
natuurlijk weer tegen. Ik wilde een
eigen plek, maar daarvoor moest ik
dan weer een baan hebben. In mijn
boek beschrijf ik hoe ik de hulpver-
leners heb ervaren. Eerst dacht ik:
jij komt met de oplossing. Maar
het zijn ook mensen. En elke hulp-
verlener neemt iets van zichzelf
mee. Dat is verwarrend als je juist
op zoek bent naar je eigen stem.’’

Hoe kwam ze uiteindelijk uit dit
labyrint? ,,Wat hielp was op Texel
wonen’’, vertelt Henrike. 

Alleen schaapjes
,,Een vriendin heeft hier lang ge-
woond en haar huisje aan de Schor-
renweg stond leeg. Daar ben ik
ingetrokken. In de middle of now-
here, met alleen maar schaapjes om
me heen. En toch op maar twintig
minuten fietsen van Den Burg; het
beste van beide. Schapen en eilan-
den zijn mijn thema’s volgens mijn
schrijfcoach Nanda Huneman in
Utrecht’’, zegt ze lachend. ,,Ik was
altijd al bezig met taal en had al

meer geschreven, zij hielp me om
daar structuur in aan te brengen.’’

De kersverse schrijfster deed met
haar verhaal zelfs auditie voor het
Amsterdams Kleinkunstfestival.
,,Een optreden van tien minuten.
Ik had de angst van de bedrijfskun-
dige met de billen op de bank een
beetje uitvergroot. Er werd wel
gelachen. Dat geeft ruimte. Dat is
mijn doel, en ook dat mensen zich
herkennen in het boek en daar
steun uit kunnen halen.’’

Het is ook bedoeld voor de ou-
ders van die mensen. ,,Zij vragen
zich af wat er gebeurt bij een burn-
out. En of ze hun kinderen te veel
vrijheid hebben voorgespiegeld.
Het is mooi als het gesprek daar-
over wordt geopend.”

Hetzelfde niveau
,,Er is heel veel liefde, maar soms
begrijp je elkaar niet. Ik heb een
waardevol contact met mijn ou-
ders, maar we praten nu meer op
hetzelfde niveau met elkaar in
plaats van als ouder en kind. We
hebben niet de taak om elkaar
gelukkig te maken.’’

Het boek kan ook interessant
zijn voor hulpverleners, denkt
Henrike. Ze heeft het aan verschil-
lende therapeuten laten lezen. ,,Zij
vonden het verhelderend.’’

De pelgrimstocht uit de titel
heeft niets met religie van doen.
,,Het doet wel denken aan de vijfti-
gers en zestigers die naar Santiago
de Compostela lopen. In Australië
zag ik veel backpackers. Elke gene-
ratie heeft zo zijn eigen manier om
een nieuwe levensfase in te gaan.
Ik ben er voorstander van om erop-
uit te gaan om te kijken wie je
bent.’’

Inmiddels woont ze alweer zes
jaar op Texel, waar ze lang in de
horeca en in een slijterij heeft
gewerkt. ,,Eerst woonde ik in Oos-
terend, steeds in tijdelijke wonin-
gen. Zo heb ik ook boven een koei-
enstal gewoond. Op een gegeven
moment dacht ik dat ik weer in de
stad wilde zijn, toen ben ik terug-
gegaan naar Groningen. Maar daar
hoorde ik mezelf steeds tegen
mensen zeggen: ’Weet je wel hoe
fijn Texel is?’ Daarom ben ik weer

teruggekomen.’’
Op dit moment woont Henrike

tot volle tevredenheid in een cara-
van die ze voor honderd euro van
een vriend kocht. ,,Het is heel fijn
om in de natuur te wonen’’, vertelt
ze op haar ruime staplaats in de
zon. ,,Er zijn alternatieve manieren
van leven, daar vertel ik over in de
betaalde lezingen die ik geef. Het
is nu hip om in een tiny house te
wonen, terwijl bepaalde mensen
het heel raar vinden als ze horen

dat je in een caravan woont. Maar
je kunt in een caravan wonen zon-
der armlastig te zijn. Het geeft je
veel vrijheid. ’’

Humor
Tijdens haar lezingen vertelt Hen-
rike ook over haar boek. ,,Het is
niet zoals de meeste zelfhulpboe-
ken, in de trant van: ’Eerst zat ik
aan de grond en nu ben ik miljo-
nair’. Toen ik ging praten, merkte
ik dat ik het heel fijn vond om met

menselijkheid en humor te kijken
naar wat we allemaal doen om ons
beter te voelen. Zoals dat verhaal
over de haptonoom. Toch vind ik
het heel waardevol om niet alleen
in je hoofd te zitten. Ik wil die
therapeuten niet belachelijk ma-
ken.’’

Henrike gaat al jaren niet meer
naar psychologen en psychiaters.
Ze is nu fulltime schrijfster. ,,Ik
ben blij waar ik nu ben: als zelf-
standige werken past bij mij. Ik

ben op dit moment gefocust op de
promotie van mijn boek en schrijf
zelf ook stukken. Dit is ’groot’ om
te presenteren omdat het mijn
eigen verhaal is, ook al geeft de
romanstijl me meer ruimte en heb
ik de mensen om me heen gefictio-
naliseerd. Ik heb me kwetsbaar
opgesteld.’’ 
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Henrike Brunsting (34) zat op jonge leeftijd tegen
een burn-out aan en zwierf over de wereld, op zoek
naar wie ze was in een nieuwe levensfase. Nu
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