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Soort boek: Egodocument van Maarten van Buuren, een intellectueel die in een 
depressie raakt en in het boek analyseert waar die depressie vandaan komt en wat 
hem uit de depressie heeft gehaald. De nadruk ligt eerder op die zoektocht dan op de 
beleving van de depressie. Goed geschreven, vanuit het perspectief van Maarten. 
Maarten van Buuren schreef het boek als zelftherapie omdat hij wilde weten hoe het 
kwam dat de machine ging haperen. 
 
Over de titel: Van zijn vriendin kreeg Maarten een kikker met een gouden kroontje 
in een bolletje waaromheen bij schudden gouden flintertjes omlaag gaan; zijn mooie 
gedachten. Wanneer ze omlaag gevallen zijn, zijn ze er niet meer en zit de kikker 
gevangen in een bol. Dan zijn de gedachten weg, en komt de depressie. Die gouden 
flintertjes moesten teruggevonden worden. 
 
Over de schrijver: Maarten van Buuren (1948) werd geboren in Maassluis in een 
gereformeerd gezin. Hij studeerde Nederlands, werd docent, promoveerde op het 
werk van Émile Zola en werd Hoogleraar Moderne Franse Literatuur aan de 
universiteit van Utrecht. Hij vertaalt Franse literatuur en schrijft regelmatig over 
kunst en literatuur voor 'De Groene Amsterdammer', 'Armada' en 'NRC Handelsblad’. 
Maarten van Buuren woont in Utrecht en heeft een dochter Lotte. 
 
Korte samenvatting: In het voorjaar van 2000 krijgt Maarten van Buuren een 
depressieve crisis. Zijn levenslust verdwijnt en hij is uitgeput, niet meer in staat om 
allerlei taken te verrichten hij voelt trillingen, kent slapeloosheid en 
communicatieproblemen, kent angsten en is lamgeslagen. De huisarts vertelt hem dat 
hij een depressie vermoedt en medicijnen wil voorschrijven. Daar wil Maarten eerst 
niet aan, hij vond dat hij overspannen was. En dat zou worden opgelost door minder 
stressvol te leven en leuke dingen te gaan doen een. Maar het inzicht dat hij een 
depressie had kwam door na te denken over wanhoop en hoe die zijn leven bepaalt. 
Hij beschrijft hoe zijn identiteit uit elkaar viel, er geen geloof, hoop en liefde meer 
was en hij een nieuw zelfbeeld moest opbouwen. Hij analyseert welke potentiële 
oorzaken aan zijn depressie ten grondslag liggen, zijn relatie, omgevingsfactoren of 
erfelijke factoren. Dat hij uit een gereformeerd gezin komt uit Maassluis, een 
enigszins koele moeder had, een broer met Asperger, een zwaartillende zus, een broer 
met epilepsie in de jeugd. Maar hij komt er uiteindelijk achter dat hij zichzelf met een 
combinatie van de juiste pillen moet helpen er bovenop te komen. 
 
Wat viel op: De scherpe analyse en het uiteindelijke inzicht dat hij zelf moet 
proberen te voorkomen dat hij weer wegzakt. Dat hij niet opgenomen hoeft te worden 
en het hem lukt uit de depressie te geraken waarbij literatuur, met name- nihilisten- 
een troostende werking voor hem heeft. 
 
Citaten: pag. 83: “Wat voor invloed heeft depressie op bewustzijn? Depressie tast 
het bewustzijn niet aan. Sommige specialisten menen van wel. Wat een onzin! Hoe 
komen ze erbij? Depressie versterkt of vergroot het bewustzijn eerder, naar ik 
veronderstel doordat communicatieve energie wordt geblokkeerd en opgesloten in 
een mentaal circuit.” 



Pag. 109: “ Van dit alles is depressie het negatief. Niet alleen ontbreken de stralen, de 
energie en dus de mogelijkheid tot het scheppen van een wereld, tot ’zijn’, maar ook 
de mogelijkheid om daar anderen in toe te laten en op te nemen.” 
Pag. 251: …“ …Het lukt me alleen omdat schrijvers en filosofen me tonen dat het 
zwarte gat een positieve keerzijde heeft. Daarin ligt de ware troost van de filosofie. De 
leegte waarin de depressie me werpt is reinigend. Ze schept ruimte voor ervaringen 
die waardevoller en echter zijn, omdat ze gewonnen zijn op het Niets. Ik zie de 
kleuren van de bloesems in de lente. …Ik  hoor de stem van Lotte. Het zijn de 
woorden die terugkomen, de woorden waarin ik herleef.” 
 
Recensie: Van Buuren neemt je als lezer helemaal mee in zijn verhaal, want hij 
schrijft prachtig en is in staat tot een weldadige zelfironie. Kikker gaat fietsen! is een 
aangrijpend boek overvolksziekte nummer 1 waarin velen zich zullen herkennen. 
Dominique Trachet ( in Primo) ‘ een vlijmscherpe analyse van zowel zijn eigen 
depressieervaring als van het bredere fenomeen en biedt hij een unieke inkijk in wat 
depressie met een mens kan doen.' 
Maarten van Buuren neemt de lezer helemaal mee in zijn verhaal, want hij schrijft 
prachtig en is in staat tot een weldadige zelfironie. Kikker gaat fietsen! is een 
aangrijpend boek over volksziekte nummer 1 waarin velen zich zullen herkennen. 
 
Citaat: 
‘Normaal acteer ik de dingen die ik doe, denk en voel. College geven, artikelen 
schrijven, contacten onderhouden met vrienden en bekenden, relaties met 
vriendinnen: het zijn toneelstukjes die ik met meer of minder plezier, meer of minder 
succes opvoer. Mijn openbare ik acteert aan de andere kant van de stolp. De dingen 
die hij daar doet, zegt en denkt dringen niet naar binnen door, ze worden geen 
ervaringen. De leegte waarin de depressie me werpt is reinigend. Ze schept ruimte 
voor ervaringen die waardevoller en echter zijn, omdat ze gewonnen zijn op het Niets. 
Ik zie de kleuren van bloesems in de lente. Ik ruik het landschap tussen Wijk bij 
Duurstede en Leersum als daar in de zomer net een regenbui is gevallen. Ik voel de 
stekelige kastanjebolsters die ik vanmiddag heb opgeraapt, hun kussenzachte 
binnenkant. Ik hoor de stem van Lotte. Het zijn de woorden die terugkomen, de 
woorden waarin ik herleef.’ 
-- Maarten van Buuren 
 
Recensie: Wim Brandts (In het programma boeken van de VPRO): ’Een goed 
geschreven boek. 


