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Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Mike Boddé. Hij schrijft over de depressie 
die hem in de jaren negentig overviel. Inclusief muziek cd, waarop hij met eigen 
composities de stemmingen verbeeldt die hij had, in de periode dat hij depressief 
was. Bij ieder hoofdstuk staan boeken en muziek genoemd die toen gelezen en 
beluisterd zijn. Regelmatig zijn gedichten en teksten van liederen opgenomen. Vlot 
geschreven met veel gevoel voor humor. 
 
Over de schrijver: Cabaretier 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 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 schreef 
muziekteksten en componeerde muziek voor zichzelf en anderen en maakte enige 
CD’s. 
 
Korte beschrijving: Mike Boddé beschrijft in dit boek hoe hij 7 jaar lang last had 
van depressieve gevoelens. Deze depressie beheerste zijn leven zodanig dat hij besloot 
zijn studie sinologie en het studentenleven in Leiden op te geven en terug te gaan 
wonen bij zijn ouders in het ouderlijk huis te Rotterdam. Ook de samenwerking met 
Thomas van Luyn, met wie hij een startend cabaretduo vormde, moest worden 
stopgezet. Zijn hele leven werd beheerst door de ziekte. Hij was zo moe en lusteloos 
dat artsen er aanvankelijk vanuit gingen dat hij het chronisch 
vermoeidheidssyndroom had. Ook kreeg hij hevige angstaanvallen en begon 
stemmen te horen. Mike probeerde veel om beter te worden. Naast huisarts en 
psycholoog ook diverse alternatieve hulpverleners en therapieën van medium tot 
aangepaste diëten. Pas toen hij onder psychiatrische behandeling kwam en de juiste 
medicatie kreeg ging het beter met hem. In deze periode stierf ook zijn oudere broer 
Harry, bij wie terminale kanker werd geconstateerd. Met Harry had Mike veel lief en 
leed gedeeld. Hij was de broer wiens adviezen hij belangrijk vond, omdat ze 
getuigden van echte interesse, afgewogen en doordacht waren. Hij was een 
sleutelfiguur in zijn leven, die hem inzichten gaf die uiteindelijk meehielpen om van 
de depressie af te komen. Mike Boddé beschrijft niet alleen hoe hij in volkomen 
lethargie wegzonk, hoe zijn dag er toen uitzag en welke gedachten en vragen hem 
bezig hielden. Hij beschrijft ook hoe de medicijnen gingen helpen, inclusief het effect 
van de eerste medicijnen die niet werkten tot het moment waarop de juiste 
medicijnen aangingen slaan. Deze gebeurtenissen beschrijft Mike Boddé openhartig, 
vaak grappig, en vol leedvermaak maar ook verbaasd, verbijsterd en soms 
verwonderd. Redenen om dit boek te schrijven waren taboeverbreking, omdat hij als 
bekende Nederlander en cabaretier last heeft van depressie en de slechte berichten 
rond medicijngebruik bij psychische klachten. Mike gebruikt drie maal daags een pil 
en die maken dat hij goed kan leven, ook al heeft hij last van bijwerkingen. Slikt hij 
ze niet, dan zit hij zo weer terug in de depressie. 
 
Wat viel op: Natuurlijk valt op hoe Mike humor, het uitvergroten van problemen, of 
een scherpe observatie inzet bij het beschrijven van zijn depressieve periode in dit 
boek. Dat doet hij zoals hij dat ook doet bij zijn optredens; door hilarische situaties te 
beschrijven, zoals bijvoorbeeld het belang van cricketwedstrijden of stoepranden en 



dan ook schrijven over verdriet of onvermogen om je dag anders te vullen dan met 
(kinder)spelletjes of kinderboeken. En dat hij een hele periode heeft gehad waarin hij 
geen muziek en geen boek meer kon lezen. Dat maakt hij duidelijk door bij ieder 
hoofdstuk te vertellen welke CD’s bij de periode hoorden en welke boeken. 
 
Citaten: Pag. 48: ‘Het is sowieso erg fijn om te weten dat 99 procent van de somber 
makende gedachten in feite irreële gedachten zijn. (…) Maar feit blijft dat de tabel 
met denkfouten mij er niet van weerhield om die ene denkfout elke dag weer, telkens 
opnieuw te maken. Hoe goed ik ook snapte dat ik beren op de weg aan het zien was: 
ik bleef ze zien. (…) De knop in m’n hersenen stond op ‘beren’. En dit brengt me bij 
één van de naar mijn idee gevaarlijke kanten van cognitieve therapie. Als je met klem 
wordt verzekerd dat je alleen maar je ‘denkfouten’ hoeft in te zien om je beter te gaan 
voelen, en als het je, ook al doorzie je je denkfouten, desondanks totaal niet lukt om 
ze uit je hoofd te krijgen, dan kan dit feit je extra somber en wanhopig maken.’ 
Pag.72: ‘Ik zeg dingen tegen ’grote mensen’ die heel geloofwaardig zijn; eigenlijk raak 
ik geleidelijk aan best onder de indruk van mijn acteertalent. Maar van binnen is er 
een heel klein gevoelig jongetje wakker geworden. Kranten kan ik niet meer lezen. Ik 
lees alleen de strips, en dan alleen de domme, vrolijke. Dick Bruynesteynachtige 
meligheid, die kan ik goed hanteren. Sterker nog, die maakt me soms erg aan het 
lachen. Maar Kamagurka-cynisme laat ik links liggen. Dat is in de wereld van een 
kind volledig misplaatst. Televisie wordt een probleem. Alle volwassenenseries met 
veel emotie en gevoelslading zijn voor mij onmogelijk om naar te kijken. (…) 
Kinderprogramma’s boeien me enorm. Rembo en Rembo zijn m’n nieuwe helden.’ 
Pag. 153- 154: ‘Nu, meer dan dertien jaar na zijn dood, heb ik die twee gedachten met 
elkaar in verband gebracht: interesse is de motor, en de dood is een zachte overgang. 
En dan komt onvermijdelijk de gedachte in mij boven dat Harry een sleutelfiguur is 
voor mij, en dan is het ineens opvallend dat onze levens lange tijd parallel hebben 
gelopen in Leiden, onze sleutelstad. (…): met zijn levenshouding gaf hij me een 
sleutel van het leven, en met zijn sterven gaf hij me een sleutel van de dood. En nu is 
het aan mij om die grote kamers te ontsluiten.’ 
 
Recensies: http://www.rnw.nl/nederlands/article/pil-indrukwekkend-relaas-
mikebodd%C3%A9-over-zijn-depressie: (…) ‘Wie 'Pil' leest, begrijpt beter wat een 
depressief mens doormaakt, zonder zélf in een zwarte gat te tuimelen. Ook waar het 
gaat om de ziekte en alles wat daarbij komt kijken uit de taboesfeer te halen, slaagt 
Boddé waar Naima el Bezaz met 'Het gelukssyndroom' (2008) bleef steken. Dat komt 
waarschijnlijk omdat Boddé alweer ruime tijd 'gewoon' functioneerde voor hij het 
boek schreef, terwijl de schrijfster nog amper uit het dal was. En de humor waarmee 
hij terugkijkt en over zijn depressieve periode schrijft, doet de rest. Indrukwekkend! 
Al doen zijn jarenlange lijden en zijn lange mars langs de instituties iedere lezer vurig 
hopen van deze ziekte gevrijwaard te blijven. 
Lot @ 20-03-2010 (http://www.ze.nl/lezen/Mike-Bodd-Pil/2390/) : Een verhaal dat 
Boddé moést vertellen, voor mensen met een depressie en hun omgeving: "Als ik 
destijds zo'n boek had gehad, zou ik eerder uit die depressie zijn gekomen."(…) Het 
boek 'Pil' van Mike Boddé gaat over hoe deze cabaretier zijn depressie overwon en 
geeft een blik achter de schermen van deze slopende ziekte. Een indrukwekkend boek 
dat iedereen echt gelezen zou moeten hebben! (…)Ik wilde niets anders dan Pil 
lezen, mede omdat ik zelf bekend ben met depressies. En dat heb ik geweten. Ik 
heb Pil niet alleen gelezen, ik heb Pil geleefd. Ik heb vol enthousiasme een prachtig 
boek gelezen, een boek vol herkenning en een boek met humor! (…) Mike Boddé 
schrijft lichtelijk chaotisch, maar dat is zeker niet storend. Hij wisselt af met 



teksten van toepasselijke liedjes en gedichten, levert vanaf de zijlijn commentaar 
op zichzelf in de derde persoon, drijft de spot met zijn getob en weet te ontroeren. 
Dit boek zou verplichte kost moeten zijn voor iedereen die in aanraking komt met 
depressies, is het niet bij zichzelf, dan wel bij een partner, ouder of vriendin. (…). 


