LEVEN

Een volwassen leven. Dat is wat
Henrike Brunsting wilde, na haar studententijd.
Maar hoe geef je dat vorm? Door een vaste
baan? Door het avontuur aan te gaan? En zo ja,
hoe dan? Ze schreef een roman over haar
queeste: ‘Pelgrimstocht op de bank’.
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e had een mooie baan in de
marketing. Daar was ze ingestapt zoals men de intercity
neemt: kaartje, bliep, deur
open, zitten en doordenderen.
Maar na een tijd begon de reis haar te benauwen. Waarnaartoe was ze eigenlijk op
weg? Wilde ze daar wel aankomen? En
Henrike Brunsting (1986) stapte uit op een
tussenstation.
Stoppen. Het moest. Wat ze deed, was
niet houdbaar. Het paste niet bij haar. Leven, dat wilde ze. De wereld zien, met haar
handen werken, de ruimte zoeken die deze
bedompte sneltrein haar niet bood.
Ben ik gek, of gewoon een mens? En: hoe
word je volwassen? Dat waren de existentiële vragen waarmee Henrike tien jaar
geleden worstelde. Ze schreef er een boek
over, een deels fictief verhaal rond hoofdpersoon Evelien van Dijken. ‘Pelgrimstocht
op de bank’, zo luidt de titel, en het verhaal
is gebaseerd op haar eigen ervaringen als
twijfelende, rennende en stilstaande zoekende.
,,Ik zocht in die tijd een boek dat me
gerust zou stellen’’, blikt ze terug. ,,Ik wilde

iets dat me zou vertellen dat ik niet de
enige was, dat ik niet gek was geworden.
En dan niet zo’n boek met ‘Tien tips om
succesvoller/rijker/wijzer te worden’. Maar
er was niets dat ik herkende. Mijn gevoel
werd nergens verteld.’’
De schrijfster woont sinds zes jaar op
Texel, waarvan de laatste twee in een caravan. Tot volle tevredenheid. Op Texel kan
ze goedkoop en vrij wonen en ondertussen
uitkijken naar een mooie, vaste eigen stek.
,,Hier op Texel heb ik gevonden wat ik in
mijn geboorteplaats Beilen ook voelde en
wat ik in Australië en Nieuw-Zeeland ervoer: gemoedelijkheid die uit vertrouwen
voortkomt. Ik ben van de zee gaan houden.
De zee geeft ruimte. ’’
ALLES IS ZICHTBAAR
Keuzestress is de makke van deze tijd, zegt
ze. ,,Alles wat je doet is zichtbaar, alles wat
je wilt in theorie bereikbaar. Vroeger ging
je met de ‘Lonely Planet’ in de hand op pad,
zonder telefoon. Dat was avontuur. Geen
bereik hebben zodat je in alle rust een boek
kunt verslinden en nog kunt verdwalen in
>>

Ruimte
om te
struikelen

Ik hoop dat mijn boek mensen
aanspoort om hun eigen pad
te volgen, de regels van de
ratrace overboord te gooien

de wilde natuur, dan heb je echt ruimte. Zelf
ontdekken, daar hoef je geen enorme reizen
voor te maken.’’ Lacht: ,,Laatst zat ik in mijn
eentje in een restaurant in Westerbroek en
had ik datzelfde gevoel. Ik ben nu voor mijn
boek de eerste keer op Instagram gegaan. Ik
weet niet voor hoe lang, want het maakt me
onrustig.’’
Vrijheid, dat is wat ze wil. Haar leven
leven zoals het bij haar past. Een leven
waarin je de ruimte hebt om te kunnen
struikelen en daar niet op wordt afgerekend. Ze vindt het op Texel.
De reis naar het Noord-Hollandse eiland
was lang en bochtig. Ze hoedde schapen in
Australië en Nieuw-Zeeland, ging waarheen
de wind haar waaide, zo vrij als een kookaburra (lachvogel). ,,Ik moest naar de andere
kant van de wereld om mezelf te horen,
mezelf te zijn. Ik had de vrijheid en ruimte
nodig na mijn baan in de bedrijfskunde. Je
eigen pad zoeken, in je eentje weggaan, op
intuïtie dingen doen, alles ging eerst vanzelf. Totdat ik terugging naar Nederland en
de grote thema’s zich weer aandienden:
Wonen en Werken.’’
En de verwarring toesloeg. Want waar
was de baan? En daarmee de huur voor het
huis? En waar was dat huis dan?
,,Eenmaal terug was ik mijn onbevangenheid kwijt’’, zegt ze. ,,Het je vrij voelen om te
ontdekken, gecombineerd met bravoure. Ik
moest mijn geld verdienen en een huis
hebben, die twee pijlers van het volwassen
leven; ik zat in de ratrace. En ik schaamde
me dat ik niet succesvol was. Dat ik een
tijdlang geen werk had. Dat ik het niet wist.’’

GEVOEL VOOR IRONIE
Goede raad was duur, een goed boek over
haar situatie niet te vinden, ze zocht dus,
net als de Evelien in haar boek, haar toevlucht tot een serie hulpverleners die ze met
veel gevoel voor ironie ten tonele voert. De
EMDR’er die haar verhaal ‘eerlijk gezegd een
beetje verwend’ vindt, de psychologe met de
zwoele blik, de psychotherapeut die haar tot
schrijven aanzet. Schateren met vriendinnen in de kroeg om het paard dat als hulpverlener werd ingezet en dat niets anders
deed dan zijn darmen ledigen.
Zoals ze schrijft:
‘Het blijkt dat alle hulpverleners eenzelfde reactie hebben als ze de wanhopige
verhalen van mijn vriendinnen aanhoren.
‘Maar van wíe moet dat dan’, of, een variatie:

‘Maar van wie móét je dat dan.’ En wij
schreeuwen na nog een paar biertjes: ‘Maar
WAT MOET IK DAN?’
We lachen om onszelf. We kunnen doen
wat we willen, maar, wat willen we nou
eigenlijk?’

UIT HET NUCHTERE NOORDEN
Therapie is best even een dingetje als je uit
het nuchtere Noorden komt. ,,Ik ben geboren in Beilen, ik studeerde in Groningen, ik
ben een Noorderling. Ik hoefde nergens over
te praten, ik was een rouwdouwer. Tot ik
tegen mijn gevoel aanliep en er geen raad
mee wist. Ik denk dat mijn generatie vaker
vastloopt op dat doordouwen. Het zou goed
zijn als we wat meer zouden lachen om
onze capriolen. En meer zouden delen wat
er in ons omgaat, dan hoeven we niet altíjd
te doen alsof het goed gaat én gaat het
tegelijkertijd vaker goed, omdat schaamte
en schuld niet kunnen gaan sudderen. De
mensen die het vaakst iets posten op social
media voelen zich denk ik het minst vaak
goed over zichzelf.’’
Ze hoopt dat het boek steun geeft aan
iedereen die, net als zij en net als Evelien
van Dijken, zich alleen voelt op een verlaten
tussenstation langs het spoor naar weetjeveel. En dat het relativering biedt. Ze wil er
lezingen over geven aan studenten en hulpverleners. En werkt aan een nieuw boek.
,,Ik hoop dat ‘Pelgrimstocht op de bank’
mensen van mijn generatie aanspoort om
vooral hun eigen pad te volgen, de regels
van de ratrace overboord te gooien. Je hebt
een keuze. Volg je hart, durf nee te zeggen,
ook al zegt iedereen dat dat geen goeie
keuze is. Iedereen heeft een eigen stem in
zich, maar de ruis is zo hard. Je kunt dingen
doen om die stem te horen, trek je bijvoorbeeld wat vaker alleen terug, of ga juist eens
met jezelf naar de film of wandelen, doe
dingen waardoor die ruis wordt gedempt.
En ik hoop dat de wereld meer begrip krijgt
voor mensen die het even niet weten.’’
Ze is blij dat ze het boek schreef. ,,Laatst
zei een vriendin, die in dezelfde zoektocht
zat: ‘Het is gewoon normaal wat je voelt’. En
ik dacht: Ja! Hè! Dat te horen, is elke keer
weer een opluchting.’’
Dat getwijfel. Die schaamte. Dat zoeken.
Ze was niet gek, dus. Gewoon een mens.
Wist ze eigenlijk best.
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