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Ivo Victoria,
Billie & Seb,
Lebowski, 320 p.,
19,99 euro.

Een wapen voor een rouwende jongen
Roman. Vlaams auteur Ivo Victoria
schreef met Billie & Seb een rijke
roman die talloze ethische dilemma’s
aanroert, maar af en toe in
schoonschrijverij verzandt.

DIRK LEYMAN

“Ik ben schrijver bij toeval. Maar nu ga ik
er vol voor”, zo vertelde Ivo Victoria – pseu-
doniem van Hans Van Rompaey – me ooit
tijdens een interview over zijn vorige boek
Dieven van vuur (2014). De roman moest de
definitieve doorbraak betekenen voor een
auteur die het vak ontegensprekelijk erg au
sérieux is gaan nemen. Zijn generatiero-
man over de Antwerpse muziekscene aan
het Zuid en ‘de mannen van dEUS’ deed het
voortreffelijk bij de literaire kritiek. Maar
een kaskraker werd het niet. 
Victoria, afkomstig uit de muziek-

branche, blijft intussen hemel en aarde
verzetten om zijn lezerspubliek uit te brei-
den. Hij wisselde voor zijn nieuwe roman
Billie & Seb opnieuw van uitgever en
hoopt na passages bij Anthos en De
Bezige Bij nu bij Lebowski de kip met de
gouden eieren te slachten. Duizend 
e-books werden via Hebban gratis aange-
boden en een heuse proof partynaar
Amerikaans model werd op touw gezet.
Toch is Ivo Victoria geen tafelspringer.

Hij is gewoon een eigentijdse schrijver die
maximaal alle multimediale mogelijkhe-
den bespeelt. Intussen schrijft hij behoor-
lijk ambitieuze romans, waarin hij uitge-
sproken ethische kwesties opwerpt en de
raaklijnen tussen spel en ernst verkent.
Wie zijn debuut Hoe ik nimmer de Ronde
van Frankrijk voor min-twaalfjarigen won
(en dat het mij spijt)had nochtans kunnen
vermoeden dat Victoria eerder de mild
jolige kant zou opgaan. 

Authenticiteit
In Gelukkig zijn we machteloos (2011) koos
Victoria al een familiefeest als setting en
ook in Billie en Seb speelt de gezinsatmos-
feer een determinerende rol. 
Hij leidt ons binnen in de wereld van

adolescenten Billie en Seb. De 17-jarige
jongen en het uit Azië geadopteerde
meisje zijn zielsverwanten, buddy’s vanaf
hun eerste ontmoeting op het school-
plein. Maar de jeugdidylle tussen het duo
neemt een dramatische wending wanneer
Billie ten val komt op de trampoline.
‘Sindsdien lag ze daar, in die kamer, op de
zevende verdieping van de vijfde toren, in
een toestand die niemand officieel levend
of dood wilden noemen. Ze had het einde-
lijk met recht kunnen zeggen: ik ben een
geest.’
Van zijn ouders is het Seb ten strengste

verboden om Billie – ook al aanwezig in
Gelukkig zijn we machteloos – te bezoeken.
Als zoethoudertje krijgt hij wel een
geweer. Een wapen voor een rouwende,

gekneusde jongen, zegt u? Ja, meer
bepaald ‘een 6mmProshop Custom Long
Range Airsoft AEG Sniper Rifle Long
Barrel’, een softgun waarmee je verba-
zend realistische schietspelen kunt beoe-
fenen. Dat doet Seb steeds fanatieker, met
zijn kompanen in het op een schiereiland
gelegen dorp Gaspel. Tot de esbattemen-
ten met het wapentuig uit de hand lopen
en de contouren van een heuse guerrilla
krijgen. Verliezen de jongeren de link met
de werkelijkheid uit het oog? Heeft dit
spel een eigen logica?
Vreemd genoeg knijpen de ouders een

oogje dicht, terwijl de escalatie op de loer
ligt, wat leidt tot een aantal gênante, welis-
waar tragikomische passages. Ze maken
nauwelijks nog contact met de in zichzelf
gekeerde Seb. ‘Al zijn hele leven had Seb
het idee dat de dingen niet echt gebeurden
maar in scène werden gezet, zonder dat
iemand hem vertelde welke rol hij moest

spelen’, lezen we. In Seb zit weliswaar een
kern van zuiverheid, die Victoria dik in de
verf zet. Authenticiteit en hoe ernaar te
streven is een belangrijke baseline van
deze roman.

Cirkeltjes
Victoria neemt ruim de tijd om zijn ver-
haal in de steigers te zetten. Via flashbacks
reconstrueert hij breedvoerig de symbiose
tussen Billie en Seb. 
Ook krijgen we een gedetailleerd beeld

van de ouders, van wie de vader een zeker
je m’en foutisme koestert, misschien uit
zelfbescherming (‘Fantasie is een luxe.
Alleen wie nergens in hoeft te geloven,
kan ze zich permitteren’) terwijl de
 grimmiger oom wel op de rem gaat staan
en sporadisch intervenieert. 
Er passeert een oorlogsgeschiedenis uit

de Tweede Wereldoorlog waarin redding
en verraad centraal staan. Nee, oorlog is
absoluut geen spel, lijkt Victoria ons in te
peperen, alsof we dat nog niet doorhad-
den. Er wordt veel opgerakeld in Billie &
Seb, waarbij je in flitsen ook parallellen
kunt opmerken met Het smelt van Lize
Spit: puberende jongeren die de pedalen
verliezen, zonder houvast, zonder morele
waarden.
Toch blijft Billie & Seb enigszins ijl en

ambigue, alsof Victoria in zijn pogingen
om de tijdgeest te duiden aan allerlei wal-
letjes begint te knabbelen. Hup, er kan
nog wel een ethisch dilemmaatje
bovenop. En ziehier, tussendoor nog een
filosofietje over geweld of over de onver-
schilligheid van de natuur. 
Soms krijg je het gevoel in cirkeltjes te

draaien. Schiet op, denk je regelmatig, wat
in deze context misschien vreemd klinkt.
Victoria kan bij momenten amper de ver-
leiding van de schoonschrijverij weer-
staan. 
Naar het eind toe verzandt de roman in

zweverigheid en dreigt de bombast. Het
warrige slotakkoord bevredigt niet. Seb
blijft een ongrijpbaar wezen. En zo maakt
deze in essentie rijke én fascinerende
roman uiteindelijk slagzij.
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Mimi Baird,
Hij wilde de maan, 
Prometheus, 256 p.,
19,95 euro. 
Vertaald door 
Bart Gravendaal.

Roerend relaas over geesteszieke vader
Non-fictie.Mimi Baird reconstrueert
de lijdensweg van haar overleden
vader, een man die zijn eigen ziekte
analyseerde.

RANNE HOVIUS

Perry Baird was niet alleen een briljant
Harvard-student, een succesvol dermato-
loog en echtgenoot en vader van twee
dochters, hij was ook manisch-depressief.
Vlak na zijn huwelijk, in 1931, kreeg hij de
eerste manische aanval waarop hij in een
inrichting belandde. Een aantal opnames
verder kreeg zijn vrouw het voor die tijd
niet ongebruikelijke advies zich van hem

te laten scheiden en verder te gaan met
haar leven. Dat deed ze en ze zou met haar
kinderen, dan 4 en 6, nooit meer over hun
vader praten. Dat bleef knagen bij de
 oudste, Mimi Baird. Pas als ze in de 60 is,
 puzzelt ze zijn leven in elkaar, geholpen
door een dik pakket papieren dat haar
vader over zijn ziekte volschreef.

Hij wilde de maan is het roerende en
leerzame verslag van een man die zijn
leven ziet desintegreren, zijn geest bij tij-
den verliest, en toch zijn wetenschappe-
lijke instelling bewaart. Hij deed zorgvul-
dig verslag van het op hol slaan van zijn
geest: wat dreef hem tot hardloopwed-
strijden met herten, het schofferen van

collega’s en het gooien met meubilair? En
van de barbaarse behandelingen die hij
onderging: van dwangbuizen en vastge-
bonden worden in ijskoude, natte lakens
tot de lobotomie die hem fataal werd.
Begrip, constateert hij, is er amper: ‘Als

je de grens van een normaal leven bent ge -
passeerd en in een psychiatrische kliniek
bent terechtgekomen, word je ge scheiden
door muren die dikker zijn dan steen;
muren van vooroordeel en bijgeloof.’
Er is inmiddels veel meer bekend over

zijn ziekte en er zijn betere behandelings-
methoden, maar wat het slechten van die
muren betreft is Hij wilde de maanhelaas
nog altijd actueel.

Oorlog is absoluut geen
spel, lijkt Victoria ons in te
peperen, alsof we dat nog

niet doorhadden


