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Soort boek/ziekte/stijl: Tweede deel van een in zwart wit getekend stripverhaal 
over het bijzondere leven van Pierre-Francois (David) Beauchard. De oudste broer 
van Beauchard lijdt aan vallende ziekte. Het verhaal is aangrijpend en de vaak bizarre 
beeldtaal en afstandelijke en soms ironische schrijfstijl geven het een haarscherp 
karakter wat rechtstreeks bij je binnen komt. 
 
Over de schrijver: David B. (1959) is de middelste zoon uit een gezin met drie 
kinderen waarvan de oudste zoon lijdt aan vallende ziekte en de jongste dochter 
gezond is. Hij groeit op in het typische 20e eeuwse alternatieve milieu (jaren 70), met 
goeroes, macrobiotiek, esoterie etc. Hij gaat naar de kunstacademie in Parijs waar hij 
ondermeer leert reclametekenen maar zakt voor zijn eindexamen. Daarna gaat hij 
vier maanden in Tunesië werken bij een reclamebureau en gaat hij het leger in. David 
B. heeft de stripuitgeverij L'association opgericht. Hij publiceert er onder andere zijn 
biografie 'Vallende Ziekte'. 
 
Korte beschrijving: Het tweede deel van 'Vallende Ziekte' begint met de 
naamsverandering van de auteur. Pierre-Francois Beauchard verandert in 1970 zijn 
voornaam in David. Een Joodse naam en dat is pikant. Zijn opa van moeders kant 
had namelijk nogal extreemrechtse ideeën en zijn broer Jean-Christophe verheerlijkt 
het nazisme en Hitler. Het is voor David een manier van partij kiezen: tegen de 
cowboys en voor de indianen, tegen de Nazi's en voor de Joden. 
Na deze gebeurtenis vervolgt het boek met een hilarische opeenvolging van velerlei 
macrobiotische en antroposofische kwakzalvers, acupuncturisten, magnetiseurs en 
spiritisten waar het gezin - en dan met name de moeder - eindeloos shopt in een 
wanhopige poging om Jean-Christophe te genezen van zijn vallende ziekte. Daarin 
gaat het gezin ver. Steeds opnieuw raken ze in de ban van weer een nieuwe leider en 
theorie. Vooral de kinderen zijn een speelbal in deze wereld die hen weinig houvast 
biedt. Het wordt scherp in beeld gebracht door David B (zie figuur hier onder). 
Het gezin - vooral de kinderen - leeft geïsoleerd omdat er na iedere teleurstelling, als 
de genezing voor Jean-Christophe opnieuw uitblijft, wéér een zoektocht begint naar 
een volgende goeroe. Daardoor vinden ze nergens rust en hebben ze nergens enig 
houvast. De mensen in de straat vinden het gezin ook maar gek omdat Jean-
Christophe steeds plotseling van die vreemde aanvallen krijgt. Eén keer wordt hij 
tijdens zo'n aanval zelfs opgepakt omdat de politie denkt dat hij drugs heeft gebruikt. 
De ziekte belemmert de totstandkoming van een goede band tussen de beide broers. 
David wil dolgraag een oudere broer tegen wie hij kan opknokken en vindt het 
moeilijk om rekening te moeten houden met zijn ziekte. Hij plaagt Jean-Christophe 
en schrikt als hij merkt dat dit kan leiden tot een epileptische aanval. Bovendien 
denkt hij als kind dat hij, als tweede in het gezin, de ziekte ook zal krijgen en daarna 
zijn jongere zusje ook. Als dat niet zo blijkt te zijn gaat hij lopen piekeren hoe hij zijn 
broer zou kunnen genezen. Hij weet zeker dat hij dit kan, hetgeen treffend wordt 
weergegeven met plaatjes van opengemaakte hoofden van de beide broers met 
laboratoriumslangen over en weer. Maar hij kan het nooit in het echt uitproberen. 
In het echte leven wordt Jean-Christophe steeds onhandelbaarder. Hij wordt (soms 
zelfs fysiek) agressief en manipuleert door zijn muziek keihard aan te zetten als iets 



hem niet zint. De vallende ziekte wordt door David weergegeven als een draak, soms 
zo groot en veelomvattend dat die de hele pagina inneemt. Net zoals de ziekte die het 
leven van alle gezinsleden volledig domineert. 
De twee broers gaan tegelijkertijd naar Parijs, David om er te studeren, Jean-
Christophe verblijft er in een gehandicaptencentrum. Beiden zijn daar enorm 
eenzaam. David vlucht in het tekenen van strips, Jean-Christophe in een enorme 
lethargie. Ze zien elkaar weinig. En als ze elkaar zien bereiken ze elkaar niet. Het boek 
eindigt in een epiloog waarin de broers eindelijk het vertrouwde gesprek voeren waar 
ze in werkelijkheid nooit toe in staat zijn geweest. Rijdend op witte paarden ontstaat 
er - op het papier althans – eindelijk saamhorigheid. 
 
Wat viel op: 1. De originaliteit van de beeldtaal van David B. Zo wordt zijn opa, waar 
hij na diens dood nog veel vertrouwelijks mee uitwisselt, steevast getekend als een 
soort van vogel met een lange snuit. Dat was namelijk waar David hem op vond lijken 
toen hij op sterven lag. En als hij later terugkeert naar de straat waar hij als klein kind 
speelde, tekent hij zichzelf, zijn broer en de andere buurtkinderen treffend in een 
soort van Madurodam. Ook kom je door het hele verhaal de draak tegen. Die staat 
voor de vallende ziekte van zijn broer. 
2. De alternatieve 'scene' van de jaren zeventig in de vorige eeuw zijn prominent 
aanwezig in het leven van David en zijn familie. Toen dacht iedereen dat 
macrobiotiek en esoterie krachtige medicijnen waren tegen allerlei kwalen. 
Spiritualiteit als weg naar volledige gezondheid. Het is - achteraf! - verrassend hoe 
het hele gezin hier op zo'n naïeve wijze in kon geloven. 
 
Recensie: http://www.uitgeverijatlas.nl/result_titel.asp?Id=1546 
“In dit tweede deel van Vallende Ziekte vervolgt David B. het verhaal van zijn broer 
Jean-Christophe, die aan vallende ziekte lijdt, en de strijd die de rest van de familie 
daarmee levert. Begin jaren zeventig verandert Pierre-Francois zijn naam in David, 
om een barrière op te richten tussen zichzelf en zijn verleden, uit angst om evenals 
zijn broer epilepsie te krijgen. In zijn boeken en tekeningen vindt hij een beschermde 
wereld waarin hij zich kan terugtrekken. David probeert zijn leven op te pakken, 
maar de ziekte van zijn broer blijft als een donkere schaduw over zijn bestaan hangen. 
In dit tweede en laatste deel wordt duidelijk hoeveel invloed de ziekte van zijn broer 
heeft op het leven van David B. maar ook hoe zijn broer en hij langzaam hun eigen 
weg vinden.” 


