
Van de Biesbosch tot de 
Wadden. Jochem Myer laat 
vanuit een luchtballon zien 
hoe mooi de natuur in ons 

land is. Maar… ‘We moeten bewuster met 
onze natuur omgaan.’

Je studeerde drie jaar biologie in 
Groningen, waarom heb je die studie niet 
afgemaakt?
“Ik won in mijn tweede jaar het studenten-
cabaretfestival in de stad, en het optreden 
viel gewoon niet te combineren met de
 studie. Er werd van mij verlangd dat ik 24/7 
wetenschapper zou zijn. Omdat ik met cabaret geld verdiende, trok 
de faculteit de stekker eruit. Zo van: je redt het ook wel zonder ons.”
En daarmee raakte je je eerste liefde kwijt?
“Inderdaad. Als kind was het al mijn droom om bioloog te worden. Ik 
was, net als mijn vader, een fanatiek vogelaar. Er is geen jeugdfoto 
waar ik op sta zonder verrekijker. Het theater werd mijn tweede grote 
liefde. Ik heb 25 jaar een wereldtijd gehad en mezelf het schompes 
gewerkt. Maar de laatste jaren kreeg ik steeds meer het gevoel: ik 
moet iets met die eerste liefde, want daar gaat het niet goed mee. 
Het leidde tot een kinderboek en nu dit televisieprogramma.”
Je hebt eens gezegd dat je het medium televisie te vluchtig vindt. 
Waarom gebruik je het nu wel?
“Ik heb een grote fanschare. Ik dacht: als ik nu eens probeer mijn 
verwondering over de natuur met hen te delen? Bij mijn vrienden is 
dat ook gelukt. Ik drink bijna elke ochtend op het terras ko�  e met 
hen. Op een keer vloog er een zwerm gierzwaluwen boven de stad. Ik 

vertelde dat dit beestje in de lucht slaapt, 
paart, eet en drinkt. Alleen als het broedt, 
vliegt het niet. Dat maakte veel indruk. 
Sindsdien krijg ik geregeld appjes van ze: ‘Ik 
heb weer een gierzwaluw gezien.’ Door mijn 
verwondering te delen, werden die beestjes 
opeens zichtbaar. Dat vond ik een mooie 
insteek voor dit programma. Want als je 
liefde voor de natuur hebt, ga je er toch 
zuiniger mee om.”
Kon je vanuit de ballon zien hoe slecht 
het met de natuur gaat?
“Op de Veluwe is steeds minder heide. 

Stukken die vroeger paars waren, zijn nu groen. Gras gedijt enorm 
goed door de stikstof. Daar schrok ik best van. We hebben ook veel te 
veel weidegrond, dat is geen natuur.”
Heeft dit programma jou ook bewuster gemaakt?
“Zeker. We hadden twee auto’s thuis en ik heb er één weggedaan. Als 
je het van zo dichtbij ziet, doe je automatisch een stapje terug.”
Vond je het niet eng in zo’n luchtballon?
“Gek genoeg niet. Terwijl ik wel hoogtevrees heb. Het was prachtig 
om op een zwoele zomeravond de zon achter de horizon te zien 
verdwijnen. En dan die ongelofelijke stilte. Die raakte me echt. Al 
dacht ik op een moment wel: heeft de uitdrukking ‘door de mand 
vallen’ nu betrekking op ballonvaren? Toen werd ik wel even heel 
zenuwachtig, haha.”

In de vierdelige EO-serie Jochem in de wolken vliegt cabaretier Jochem Myjer in een luchtballon over de mooiste 
natuurgebieden van Nederland. Hij is daarmee terug bij zijn eerste liefde.

‘DIE STILTE RAAKTE ME ECHT’
Jochem Myjer verkent Nederland vanuit een luchtballon
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