
‘ Sobere,  
ingetogen 
natuur is heel  
heilzaam 
voor mij’

Hij vierde triomfen als 
cabaretier, maar werd 

depressief en stopte. Nu is 
Mike Boddé alweer jaren 
‘terug’ en speelt hij met 

hernieuwde levenslust. Met 
dank aan een pil, zijn 

verhuizing van de stad naar 
‘buiten’ en het strand van 

Oostkapelle.
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>

DDe ouders van Mike Boddé (Rotterdam, 1968) 
bezitten  een vakantiehuis op Walcheren. Als kind 
bracht hij er de vakanties door en nu doet de 
 caba retier hetzelfde met zijn vrouw Ineke en hun 
twee kinderen . Hij vat samen: “Een wandelingetje 
maken langs het strand van Oostkapelle, terug in 
het huisje de open haard aanmaken, een Bourgogne 
inschenken en in het vuur staren. Meer heb ik niet 
nodig, dan ben ik volmaakt tevreden. Op het strand 
van Oostkapelle vind ik rust en laad ik op. Dat heb 
ik niet op de stranden van Noordwijk, Bergen aan 
Zee of Scheveningen. Die zijn zo vies. Het strand 
van Oostkapelle is het schoonste van Nederland, 
met lange zichtlijnen. Dat geeft ruimte. Ook de 
 sobere grijze en beige kleuren daar vind ik mooi. 
Die ingetogenheid was waarnaar ik op zoek was 
 tijdens mijn depressie. Dat was heel heilzaam.” 
Zeven jaar duurde Boddé’s depressie, waarover hij 
het alom bejubelde boek Pil schreef. Een openhartig 
verslag van zijn zoektocht naar het juiste medicijn 
tegen de ‘oorlog in zijn hoofd’, waarvan inmiddels 
35.000 exemplaren zijn verkocht. Op het toppunt 
van zijn depressie  vermeed hij alles wat hem emo
tioneel kon raken: boeken, muziek, films, televisie. 
Boddé: “Het was één groot vacuüm van wanhoop  
en ellende. Zintuiglijke waarnemingen kwamen zo 
hard bij mij binnen dat ik constant last had van 
angst en een dreigend gevoel. Uitgerekend de 
dingen  die mijn leven normaal gesproken aange
naam maken, kon ik totaal niet hanteren. Dan moet 
je het dus ergens anders zoeken. De natuur bleek 
een milde, trouwe, rustige vriend. Ik woonde toen 
weer bij mijn ouders in Hillegersberg en ging elke 
dag hardlopen in het  lokale recreatiebos. Een beetje 
 behelpen, maar beter dan niks en zeker beter dan 
de stad. Ik had destijds ook straatvrees en ging met 
weerzin naar Rotterdam. Dan is de natuur eigenlijk 
je enige optie. Een genezende plek.”

Flauwe grappen
Sinds twaalf jaar slikt hij driemaal per dag het 
middel Anafranil, dat naar eigen zeggen zijn leven 

heeft gered. Hij voelt niet langer de aandrang om  
er een eind aan te maken en doet alweer jaren 
waarvan hij houdt: pianospelen, cabaretvoorstel
lingen maken met Thomas van Luyn en meewerken 
aan televisieprogramma’s als Kanniewaarzijn, 
 waarin hij met collegacabaretiers absurde maar 
waargebeurde verhalen in beeld brengt. Stoppen 
met slikken is geen optie heeft hij  gemerkt: toen  
hij afgelopen zomer besloot zijn  pilinname af te 
bouwen, ‘donderde’ hij meteen weer in een depres
sie. “Mensen vinden het geen  probleem om met  
een pilletje lichamelijke kwalen te bestrijden,” zegt 
Boddé, “maar er rust een taboe op het slikken van 
pillen tegen psychiatrische  aandoeningen. Ik ben 
blij dat ik met mijn boek een steentje heb kunnen 
bijdragen aan de discussie. Duizenden emails 
heb ik gekregen en ik heb ze  allemaal beantwoord. 
Mensen vragen me weleens of ik niet iebelig word 
van al die verhalen, maar het boeit me juist om te 
zien hoe anderen ermee omgaan.”  
Wie zijn naam gegoogeld, ziet als eerste de site 
somberheidtelijf.nl. Pas later volgt informatie over 
de bekende Nederlanders die Boddé parodieerde  
in Kopspijkers, de cd’s die hij maakte en zijn thea
tervoorstellingen. Zelf vindt hij het geen probleem 
dat zijn depressie hoger ‘scoort’ dan zijn werk als 
 cabaretier. “Laat ík er maar wat over roepen, want 
voor mij is het  relatief makkelijk”, zegt hij. “Een 
 registeraccountant of advocaat bij een prestigieus 
kantoor zal er meer moeite mee hebben. Ik heb  
het gevoel dat ik met dit boek iets wezenlijks heb 
 gemaakt, dat ik iets nuttigs heb toegevoegd.” Is zijn 
werk als cabaretier dan niet nuttig? Een lied als 
Liever een kerk dan een moskee, dat de draak steekt 
met spanningen in de multiculturele samenleving, 
is toch klassiek geëngageerd cabaret? “Tuurlijk,” 
zegt Boddé, “en ik ben blij dat we met zo’n lied iets 
hebben kunnen toevoegen aan die cabarettraditie. 
Maar over het algemeen zijn Thomas en ik toch 
vooral van de flauwe grappen. En dat wordt  alleen 
maar erger. In een van mijn favoriete nummers  
uit onze laatste voorstelling, breekt Thomas zoge

naamd zijn nagel op een gitaarsnaar. Hij roept 
‘kut!’, waarop ik vraag of dat woord nou echt  
nodig is. En dan geef ik tweehonderd synoniemen 
voor vagina. Ik heb zelfs een systeem gemaakt om 
ze  allemaal te kunnen onthouden, met een boek 
over geheugentechnieken. Dat vind ik leuk, veel 
werk stoppen in iets pietluttigs en er dan net zo 
lang mee doorgaan totdat iedereen het spuugzat  
is. Het heeft iets subversiefs, iets kinderachtig 
 pesterigs.”

Vreemde eenden
Hij was een nakomertje. Drie oudere broers, een 
oudere zus en de ogen waren altijd op hem gericht. 
“Een warm gezin met een tamelijk autoritaire 
vader en een moeder die van aanpakken wist”, 
 omschrijft Boddé. Zijn vader heeft Ierse wortels en 
was directeur van een softwarefirma, zijn moeder is 
een rasechte Rotterdamse uit een familie met een 
sleepbotenbedrijf. “Thuis werd veel gemusiceerd en 
we gingen regelmatig naar het Mastbos in Breda; 
bramen plukken in augustus of wandelen op een 
winterse dag. Vooral mijn moeder is een natuur
liefhebber. Zij hing nestkastjes in de tuin en in de 
vensterbank lag de Zien is kennen, zo’n klein boekje 
met een lipje eromheen dat je kon vastklikken, 
waarin ik dan vogeltjes opzocht. Nog altijd vind ik 
het leuk om geluiden van spechten of uilen te 
 herkennen.” Aangespoord door zijn vader besloot 
hij op zijn negentiende naar Amerika te gaan,  

‘Toen ik straatvrees had, was                             de natuur eigenlijk mijn enige optie. Een genezende plek.’
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>waar hij jazz studeerde aan de Hartt School of 
Music in Connecticut en les kreeg les van bekende 
jazz musici. “Een buitengewoon enerverend jaar”, 
volgens Boddé, al switchte hij halverwege van 
 universiteit omdat hij werd lastiggevallen. “Op 
mijn campus woonden veel honkbal en football
spelers en die hadden de neiging om midden in de 
nacht urenlang een honkbal tegen je deur te gooien. 
Heel nare dingen. Toen ben ik naar Trinity College 
gegaan, waar ik onder meer het vak Asian Mystic 
volgde. Dat ging over zen, taoïsme, shinto, noem 
maar op, en dat vond ik zo interessant dat ik  
dacht: ik ga in Nederland Chinees studeren en dan 
word ik gewoon boeddhismekenner. Dat ben ik gaan 
doen en daar kwam ik op dag één Thomas van 
Luyn tegen. Ook hij had Chinees gekozen omdat 
het hem vagelijk interessant leek, maar we waren 
natuurlijk vreemde eenden in de bijt. We voerden 
ellenlange gesprekken over muziek en voelden ons 
eigenlijk artiest.”

Scheel van jaloezie
Als cabaretduo Look & Ajuinen wonnen ze in 1992 
de Wim Sonneveldprijs. Binnen de kortste keren 
meldden zich impresario’s en stonden er tachtig 
optredens gepland. “We waren net lekker op stoom 
en toen stortte ik helemaal in”, zegt Boddé. 
“Thomas snapte het wel, die heeft ook z’n sombere 
tijden gehad, maar optredens afzeggen is natuurlijk 
slecht voor je reputatie. Uiteindelijk besloot hij om 
zich er solo in te storten, en met veel succes. Dat 
vond ik erg knap – vooral omdat ik mezelf nogal 
hoog had zitten en dacht dat hij het nooit zou 
 redden zonder mij. En ik zag natuurlijk scheel van 
jaloezie. Dat ook, ja.” Zelf wilde hij het podium niet 
meer op, dus toen Boddé eindelijk de juiste pil tegen 
zijn depressie had gevonden, ging hij aan de slag 
achter de schermen. “Ik werkte in een studio als 
geluidstechnicus, maar daar bleek ik best wel 
slecht in te zijn. Toen ben ik maar quizvragen gaan 
bedenken. Als ik ’s avonds thuiszat, kwam er eerst 
een vraag van mij voorbij in Lucky Letters, dan 

kwam het reclameblok waarin mijn stem twee keer 
te horen was voor Super de Boer en daarna kwam 
er nog een vraag van mij in Denktank. Dus dan 
 beheerste ik toch een uur lang de Nederlandse 
 televisie en daarmee hield ik mijn ego overeind.  
Tot Onno Innemee, wiens cabaretvoorstellingen  
ik als student op de piano had begeleid, me mee
vroeg naar een open  podium. Daar heb ik in mezelf 
gekeerd wat liedjes zitten murmelen, maar ik kreeg 
de smaak toch weer te pakken. Als je in opperste 
concentratie speelt, is het net alsof je vliegt. 
Later werden Thomas en ik gevraagd een reünie
voorstelling te geven tijdens het Leids Cabaret
festival. De reacties waren laaiend en lovend, dus 
zeiden we: ‘Het is doodzonde om dit weg te gooien.’ 
En toen zijn we weer begonnen.”

Ademhalen
Hij geniet weer van het spelen en een dagje 
Rotterdam kan hij tegenwoordig prima aan, al blijft 
hij steden liever vermijden. “Ik vind het vervelend 
om de hele dag te worden gebombardeerd met 
 indrukken. Al die brommertjes en toestanden over
al. Verschrikkelijk. Mijn kinderen hebben precies 
hetzelfde: die moeten zich op tijd terugtrekken met 
een boekje op hun kamer. Daarom zijn we ook van 
de stad verhuisd naar Maarssen, waar mensen 
 elkaar nog groeten. Er zijn minder mensen en toch 
voelt het alsof ze dichterbij zijn. Dat geeft mij een 
prettig gevoel. Aan het einde van mijn straat loopt 
de Vecht, waar ik vaak langs het kabbelende water 
wandel. Af en toe loop je langs zo’n spectaculair 
 zeventiende eeuws landhuis en verder zie je  alleen 
eenden en aalscholvers. Heerlijk.”
Die  intense,  dagelijkse behoefte aan de natuur als 
tijdens zijn  depressie heeft hij niet meer, maar 
Boddé zoekt regelmatig een plek op waar hij ‘diep 
kan adem halen’. In de  vakanties is dat het strand 
van Oostkapelle en de rest van het jaar komt hij 
graag in de Soester Duinen, een zandverstuiving 
die deel uitmaakt van de Utrechtse Heuvelrug en is 
uitgeroepen tot aardkundig monument. “Kennelijk 

heb ik iets met zand”, zegt Boddé. “De Soester 
Duinen zijn   verlaten vlaktes met hier en daar  
zo’n dor boompje dat met z’n wortels boven het 
zand uitsteekt. Dat vind ik erg mooi. Als je in 
NoordIerland op een  bewolkte dag op een rotskust 
gaat staan, word je verpletterd door het somber 
makende uitzicht – het is niet voor niets dat Ieren 
vaak  depressief zijn. In Nederland word je niet snel 
overweldigd door de schoonheid van de natuur, 
maar dat vind ik juist fijn. De Soester Duinen zijn 
kalm en sober. En zeker niet minder mooi dan  
het Ierse landschap.” Minstens eens per maand 
 wandelt hij daar met het hele gezin. In zijn eentje 
de natuur ingaan, is er al lang niet meer van 
 gekomen. “Ik ben niet zo’n  natuurliefhebber die elk 
weekend een NSroute wandelt, maar ik droom 
ervan om ooit nog eens iets ‘groots’ te doen. De hele 
Nederlandse kust  belopen ofzo. Ik zie mezelf ook 
eerder diep de  natuur intrekken dan terugverhuizen 
naar de stad. Gewoon, de stilte in. Wandelen, 
schrijven en in een jazzorkestje spelen, dat lijkt  
me wel wat.” 

‘Ik droom ervan om ooit nog eens iets ‘groots’ te doen,                               de hele Nederlandse kust belopen ofzo’

Nieuwste projecten
*  televisie: Kanniewaarzijn, dit najaar te zien bij de vara.

*  Cabaret: Wil je in ons groepje (met onno innemee en Jelka van houten), 
voor speellijst zie: www.bunkertheaterzaken.nl.

*  Boek: Pil, nijgh & van Ditmar, € 12,50.
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