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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Niet echt een egodocument, een audiografie in geluiden, een autibiografie over het 
ervaren van geluid. Met daarbinnen op zo’n 20 pagina’s aandacht voor de Tinnitus en 
gehoorproblemen die Mike Boddé kreeg. Boek van 272 pagina’s.  
Covertekst: ‘‘Mooi hè, die krekels.’ Ik zeg: ‘wat?’ ‘Die krekels, dat geluid, mooi is dat hè?’ 
Ik hoorde niets. ‘Wat hoor je dan?’‘Dat getsjirp van die krekeltjes, hoor je dat niet?’  

Ik draaide mijn hoofd beurtelings naar links en naar rechts, in de hoop toch iets van 
het geluid op te vangen: niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets. De volkomen 
oprechte stomme verbazing van mijn dochter vervulde me met schaamte. Heel gek – ik 
schaamde me voor het feit dat ik de krekels niet hoorde. 

Voor Mike Boddé is geluid de essentie van zijn bestaan. Geen dag gaat voorbij zonder dat 
hij aandacht besteed aan muziek, lawaai of stilte. Al vanaf jonge leeftijd moet hij er 
niettemin mee leven dat zijn gehoor geleidelijk aan achteruitgaat, en hij langzamerhand 
slechthorend wordt. In Tril beschrijft hij zijn leven in geluiden, om zo veel mogelijk 
herinneringen te behouden aan wat trillende lucht met hem kan doen. Soms het geluid 
van een grote gebeurtenis, op andere momenten de klank van een schijnbaar 
onbeduidend voorval. Niet alleen muziek die hem tot tranen roert, maar ook de 
schreeuw van een lachmeeuw op Bonaire en het zingen van een plastic voetbal die 
stuitert op straat. Tril is daarmee een autobiografie in geluiden: een ‘audiografie’.’ 
Boek van 272 pagina’s. 
 
Over de schrijver: 
Mike Boddé (1968) is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij studeerde sinologie en 
debuteerde met Thomas van Luyn als cabaretduo Ajuinen en Look. In de jaren negentig 
van de vorige eeuw werd hij zwaar depressief. Na zeven jaar stond hij opnieuw op het 
podium als cabaretier en soloartiest. Hij deed o.a. mee aan de bekende programma’s 
Kopspijkers en Koppensnellen, en ging weer samen werken met Thomas van Luyn in De 
Mike & Thomas show. Hij maakt televisieprogramma’s over muziek samen met Paul 
Witteman, schrijft muziekteksten en componeert muziek voor zichzelf en anderen. 

 
Recensies/Extra: 
http://www.doof.nl/nieuws/mike-bodd-heeft-last-van-toenemend-gehoorverlies/30101   
https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/378701  
https://www.trouw.nl/cultuur/componist-mike-bodde-muziek-is-god-en-god-is-
muziek-~af189399   
https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/Pil.pdf  
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