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ISBN9045012650 (Epilepsie/Stripverhaal/1) 
Deelvertaling van L’ascension du haut-mal door Toon Dohmen, uitgeverij 
Association, Parijs 1996. Internet: www.boekenwereld.com. Van David B. verscheen 
ook Babel, Het alfabet der ruines en Kapitein Scharlaken. 
 
Soort boek/ziekte/stijl: Een autobiografische striproman, naar het Nederlands 
vertaald in twee delen. In dit eerste deel krijgt de oudere epileptische broer van David 
B., Jean-Christophe, een centrale plaats. Met een stortvloed aan symbolen en beelden 
schetst hij hoe de ziekte de hele familie in feite aanvalt. De progressie van de 
epilepsie, de risicovolle behandeling door artsen, het raadplegen van de alternatieve 
genezers, de verbijstering en teleurstelling van de ouders vormen de verhaallijnen. 
Stilistisch is het een ongelofelijk boeiend en knap getekend verhaal waardoor de lezer 
wordt meegezogen. 
 
Over de schrijver: David B. van Beauchard is geboren in 1959 te Orléans. Hij groeit 
op met een zus en broer. De aanvallen van zijn broer bepalen als een soort horloge 
het hele familieleven. Elke aanval sleept hen mee, een situatie die David B. tot een 
gedreven striptekenaar maakt. In zijn (dag)dromen en tekeningen vormen strijders, 
geesten en spoken de bescherming tegen zijn agressieve en soms erg aanwezige broer 
en tegen de ziekte. Hij haalt zijn inspiratie uit diverse bronnen waaronder de verhalen 
van de (groot)ouders en de mythologieën. 
 
Korte beschrijving: Voor de ogen van de lezer ontrolt zich een ziektegeschiedenis, 
zeg maar familietragedie. Woorden beschrijven dat amper maar de inventieve 
tekeningen overtuigen des te krachtiger. Buitenstaanders reageren vol onbegrip op 
Jean-Christophe die zich tijdens een epileptische aanval probeert vast te klampen in 
zijn gevoel te vallen. Ze vinden hem gek. De ouders kiezen voor een nieuwe omgeving 
en kopen een huis in Olivet om het familiespook te kunnen huisvesten. De toestand 
van Jean-Christophe verergert. Hij wordt stug en gesloten en beschermt zich met een 
ondoordringbaar harnas. Het moment breekt aan dat hij zijn geloof ooit nog te 
genezen opgeeft. Alle familieleden worden diep geraakt. 
 
Wat viel op: De emoties. De enorme woede en angst van David B. die de situatie 
probeert te beheersen door te tekenen, zijn gevecht om onder het stigma van de ziekte 
uit te komen, de ziekte die hun huis binnendrong zonder iets te vragen. Het besef van 
de macht die hij heeft over Jean-Christophe: door hem te treiteren of op te winden 
kan hij bij hem een epileptische aanval uitlokken. Het verlies van hun kindertijd toen 
ze nog samenwerkten aan stripverhalen over de bende uit de buurt. De jaloezie van 
broer over zijn tekentalent. De eenzaamheid door hun verloren contact. De 
teleurstelling en verbijstering van de ouders ondanks hun daadkracht, idealisme en 
veel omzwervingen binnen het treurige zorgcircuit. 
 
Citaten. Pag. 19: “Het moeilijkste is het wanneer hij midden op straat een 
epileptische aanval krijgt. Dat heb ik al vaker meegemaakt met mijn ouders erbij. De 
toeschouwers stromen gelijk toe en weten allemaal precies wat er gedaan moet 
worden. Gesticht. Gek. Dokter. Opsluiten. Brandweer. Hartaanval. Junkie. Hysterie. 
Altijd is er wel iemand die een ambulance belt of de brandweer of de politie. Dan is 
het altijd weer een heel gedoe om mijn broer daar weg te krijgen. Ze willen niet voor 



niets gekomen zijn. Als dat mij ooit alleen overkomt, dan zullen ze nooit naar me 
luisteren. Dan nemen ze hem gewoon mee, geen twijfel mogelijk! Als hij onder een 
vrachtwagen zou komen, waren we van de ellende af.” 
Pag. 30: “Het voelt raar om thuis te zijn zonder hem. We zullen elkaar zien tijdens de 
vakantie. Zijn ziekte heeft hem gevangen genomen. Hij is een gehandicapte 
geworden, gedoemd zijn leven te slijten in een gehandicaptenwereld. Misschien is dit 
wel het moment waarop hij het idee ooit nog te genezen opgeeft. Mijn ouders hebben 
hem daar met grote moeite zo lang mogelijk weggehouden. Hij heeft zich ook op zijn 
eigen kinderlijke manier verdedigd. Jean-Christophe neemt hun kwalijk dat alles wat 
zij hebben geprobeerd om hem te genezen op niets is uitgelopen. Nu gebruikt hij zijn 
ziekte om aan het leven te ontsnappen.” 
Pag. 19: “Ik ben niet iemand in het bijzonder, ik ben een groep, een heel leger. Ik heb 
genoeg strijdlust in me voor honderdduizend krijgers. De aanvallen van mijn broer 
verwerk ik met eenzelfde strijdlust. Welk paard jaagt hem voort? (…) Als het boek vol 
is, blijf ik nog hele vellen vullen met gigantische veldslagen. Dat is mijn eigen vorm 
van epilepsie. Ik gooi alle woede eruit die ik in me heb. Jean-Christophe heeft 
dezelfde woede, maar laat die op een andere manier zien.” 
 
Trefwoorden: epilepsie, psychopedagogisch instituut, neurochirurgie 
 
Themawoorden: antipsychiatrie, woede, familiedrama, eenzaamheid 
 
Recensies: The Guardian: 'Vallende ziekte laat zowel de verschrikkelijke 
werkelijkheid als de enorme mogelijkheden van de menselijke verbeelding zien.' 
Daily Telegraph: 'Een verbijsterend, origineel kunstwerk dat met grote kracht 
toeslaat.' 
Joe Sacco: 'David B. is zonder twijfel een van de grootste verhalenvertellers in het 
genre van het beeldverhaal.' 
Jason Lutes: 'David B. creëert magie op zijn pagina's, gewrongen uit zwarte inkt en 
zijn eigen geestelijke strijd. Dat maakt Vallende ziekte tot een van de eerste, grote 
meesterwerken van het nieuwe millennium.' 
Chris Bulcaen: ‘Het stripuniversum van David B. werd altijd al bevolkt door 
geestesverschijningen, mythologische en historische figuren, fantastische monsters 
en machines, meestal in betekenisvolle dromen en allegorische voorstellingen. Het 
toonde een ongebreidelde fantasie, die wel steeds in verbinding stond met de 
werkelijkheid en de psychologie van zijn personages, maar soms vrij hermetische 
verhalen opleverde.( …)Eind jaren ’60 was epilepsie nog een weinig onderzochte en 
begrepen aandoening. De zoektocht van de ouders naar een genezende behandeling is 
dan ook lang en hallucinant. De medische wetenschap weet het eigenlijk niet en stelt 
drastische hersenchirurgie voor. De ouders wenden zich daarom al snel tot het 
alternatieve circuit van acupunctuur, macrobiotiek, spiritisme etc. Een 
macrobiotische meester brengt tijdelijk soelaas, maar ideologische excessen en het 
steeds erger worden van de ziekte voorkomen een duurzaam effect. Zonder veel 
commentaar, met een duidelijke afkeur brengt David B. dat hele alternatieve wereldje 
uitgebreid en humoristisch in beeld.’ 


