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Soort boek/ziekte stijl:  
 
‘David Mangene vertelt in zijn boek How To Not Kill Yourself openhartig en met 
humor over zijn worsteling met depressie en suïcidale gedachtes. Hij wil het taboe rond 
mentale gezondheidsproblemen van mannen doorbreken. 
Mannen hebben geen problemen. Althans, ze vinden het moeilijk om erover te praten 
en hulp te vragen. David Mangene wil helpen om dat taboe te doorbreken en mentale 
gezondheidsproblemen van mannen bespreekbaar te maken. David worstelt al zijn 
hele leven met manische periodes, zware depressies en suïcidale gedachtes. 
Openhartig, soms bot en met veel humor kijkt hij naar zijn eigen leven en gaat hij op 
zoek naar de redenen om toch door te gaan’ (https://www.awbruna.nl/boek/non-
fictie/david-mangene/how-to-not-kill-yourself/). 
 
Over de schrijver:  

David Mangene is geboren in de Verenigde Staten en verhuisde op zijn 23ste naar 
Nederland. David heeft een geweldige relatie en twee prachtige kinderen. Hij geeft al 
jaren Engelse les aan Nederlandse expats, is trainer bij Omdenken en stand-
upcomedian. David heeft alles onder controle – zou je denken. David heeft namelijk 
ook een klinische depressie, bipolaire stoornis type 2 en loopt al jaren rond met 
gedachtes aan zelfmoord. 

 
Korte bespreking: 
 
In het boek bespreekt David Mangene zijn eigen ervaringen met het leven met een bi-
polaire stoornis en met name de depressieve periodes die gepaard gaan met suïcidale 
gedachten. Hij beschrijft suïcide als EA (het echt angstaanjagende) en geeft 10 tips 
om te voorkomen daartoe over te gaan.  
 
 
Wat viel op:  
Het is een luchtig geschreven boek over een zwaar onderwerp. De auteur vraagt zich in 
het eerste hoofdstuk ook af of je wel met humor over het onderwerp kunt schrijven, en 
komt na gesprek met een vriend die suïcide van nabij heeft meegemaakt tot de 
conclusie dat dit kan. De auteur wil het onderwerp bespreekbaar maken, met name 
onder mannen, de luchtige toon maakt het tot een toegankelijk boek.  
 
 
Citaten:  
 
p. 19 Waarom is het dat velen van ons praten over kanker wanneer een van onze 
dierbaren daardoor wordt getroffen? Of over de ziekte van Alzheimer, of 
hartaandoeningen? We vertellen het aan anderen. Niet altijd, maar meestal wel. We 
doen het misschien op gedempte toon, maar we praten erover. Kunnen we dan niet ook 
doen met zelfmoord en depressie?  

https://www.awbruna.nl/boek/non-fictie/david-mangene/how-to-not-kill-yourself/
https://www.awbruna.nl/boek/non-fictie/david-mangene/how-to-not-kill-yourself/


 
P.28 Ik kan me de eerste keer dat ik het woord depressie hoorde niet herinneren, maar 
wat ik me nog wel kan herinneren, is de eerste keer dat ik me bewust werd van de 
betekenis ervan. Het was met Kerstmis en ik moet een jaar of elf, twaalf zijn geweest. 
We waren onlangs verhuisd van Plano in Texas naar Durham in New Hampshire. We 
vonden het heel fijn om noordwaarts te verhuizen naar de regio Boston, want mijn opa 
en oma, de Mangenes, woonden daar. Mijn oma, Nana Mangene, maakte de heerlijkste 
gehaktballen. Het toeval wil dat ook zij problemen had met haar geestelijke 
gezondheid. Mijn Nana had een bipolaire stoornis, of zoals ze destijds zeiden: ze was 
manisch-depressief.  
Niemand heeft me ooit even apart genomen om me dit uit te leggen. Dat soort dingen 
gebeurde niet in mijn familie. Er werd eigenlijk nooit preventief gesproken over 
ernstige dingen, zeg maar. De echte gesprekken in onze familie kwamen altijd ná de 
crisis. Maar gaat het niet in de meeste families zo? Het moet eerst faliekant misgaan, 
toch? 
 
P54 Nu ik erover nadenk, is ‘manie’ een ontzettend lelijke term. Het doet zo denken 
aan maniakken vind je niet? Ik geef de voorkeur aan een mildere, vriendelijker term. 
Wat dacht je van ‘passie’ of ‘enthousiasme’? Wat dacht je van ‘verlangen’ of ‘drang’.  
 
p.56 Je zou kunnen zeggen dat ik dan op mijn best ben. Ja, ik heb weleens geld 
uitgegeven op een aantoonbaar onverantwoorde manier tijdens een manische periode. 
Ik heb beslist weleens risico’s genomen met drugs en alcohol tijdens een manische 
periode. Maar voor mijn betekent een manische periode simpelweg dat ik me oprecht 
geïnspireerd voel om mijn beste leven te leven.  
 
p.92 Hij begreep dat ik het zwaar had, maar zag geen noodzaak om daar alsmaar over 
door te blijven gaan. Hij had iets meer een ‘plattelands;-mentaliteit: doe maar gewoon, 
en morgen is er weer een dag. Ik heb een zogeheten ‘stadse; kijk op de zaak: therapie 
en medicatie en praatgroepen en DSM-diagnose. Tuurlijk mijn stadse aanpak is beslist 
zinvol en ‘focussen op de positieve dingen’ is zelden een remedie tegen depressie. Maar 
misschien kan de ouderwetse methode ook helpen. 
 
 
p.104 depressie heeft niets te maken met ‘je aanstellen’. Een depressie is echt, het is 
menens, en hoewel er misschien valide redenen zijn om bepaalde aspecten van 
geestelijke welzijn met gezonde scepsis te bekijken, geloof ik niet dat depressie er een 
van is. Wanneer ik depressief ben, sleep ik mezelf naar de dokter, aansteller of niet, en 
ik hoop dat jij hetzelfde doet.  
 
 
p.115 Eerst en vooral zal het een enorme opluchting zijn als ik inderdaad die diagnose  
krijg. Het al zoveel gedrag verklaren, met name voor mezelf. 
 
 
Inzien:  
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Recensies/Extra: 
 
http://davemangene.com/ 
 
AD| Stand-upcomedian David (50) schreef een opbeurend boek over zijn manische 
depressie: ‘How to not kill yourself’| 20-03-2020 
 
https://podcastluisteren.nl/ep/How-to-NOT-kill-yourself-Afl-3-David-Mangene-in-
gesprek-met-Jeroen-Coelen-or-stand-up-comedian 
 
 
Dave is erin geslaagd om een ingewikkeld en zwaar onderwerp op een smakelijk 
komische manier te beschrijven vanuit zijn eigen ervaring. Ik heb het gelezen boven 
de poolcirkel. Als je het over bipolariteit hebt een perfecte plek om je terug te trekken 
en je te verwonderen over zijn belevingswereld. Over licht en donker in het leven. Wat 
ik waardeer in zijn 10 tips aanpak is dat hij niet een rijtje opsomt en ze stuk voor stuk 
behandelt. Het is geen kookboek; het is een verhaal uit het leven gegrepen. 
Autobiografisch, moedig en eerlijk. Daar houd ik van. 
-Review via bol.com 
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