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Uit & thuis Ivo Victoria

Machteloosheid erkennen is 
beter dan krampachtig verzet.

Lezen

Dirk Koppes
Amsterdam

Ivo Victoria’s droomdebuut Hoe ik 
nimmer de ronde van Frankrijk voor 
min-twaalfjarigen won raakte een ge-

voelige snaar bij lezers en recensen-

ten. De in Amsterdam vertoevende 

Vlaming zakte na dat succes niet weg 

in een zwart gat: behoorlijk rap volgt 

nu Gelukkig zijn we machteloos, dat van 

de krant De Standaard dit weekend 

direct 5 sterren kreeg.

Terecht, want het verhaal over 

oom Lex die een familiefeest bezoekt, 

fascineert tot de laatste pagina. Heel 

Vlaanderen is tijdens een snikhete 

zomer in de ban van allerlei spoor-

loze meisjes, vrouwen in hun omge-

ving menen een Stille Ruis te horen. 

Een complot, aliens? De ex-geestelij-

ke Lex probeert zich als rationele ob-

servator op te stellen bij het feest ten 

huize van Hilde en Dirk en de gemoe-

deren te laten bedaren. Tot hij zich-

zelf verliest in het mysterieuze cha-

r isma van de geadopteerde 

tienerdochter Billie. 

In je eerste recensie krijg je direct 
het maximum aantal 5 sterren. 

Ben je een gelukkig mens?
‘Mijn levensgeluk hangt niet af van de 

mening van andere mensen. Ik kan 

elk moment vader worden van een 

tweede dochter, dat zet alles in een 

ander perspectief.’ 

Wanneer is deze roman verwekt?
‘Het gegeven van een familiefeest met 

de bijbehorende onderlinge intriges 

ontstond tijdens gesprekken tussen 

mijn moeder en mij toen we naar een 

trouwfeest gingen. Op de terugrit 

sprak ik mijn indrukken in op de

 iPhone.’

Familie is oorlog, staat in je boek. 
De hel, dat is je familie?
‘Familie is ook oorlog. We denken dat 

het een natuurlijke manier van sa-

menleven is, maar  het gaat niet om 

zielsverwanten, die mensen hebben 

niet voor elkaar gekozen, toch dicte-

ren sociale wetten dat de familie sa-

men moet blijven. Dus creëren we 

een protocol om het met elkaar uit te 

kunnen houden, verbergen we din-

gen voor elkaar. Vaak weten we niet 

van onze familieleden wanneer ze 

echt gelukkig of droevig waren, dat 

horen we eerder van onze vrienden. 

Dankzij mijn moeder van 75 hoor ik 

nu pas hoe het allemaal echt in elkaar 

zit bij onze familie.’

Die afstand van je Vlaamse familie 
zorgt ook voor de nodige een-
zaamheid. Op de iPad-versie van je 
roman staat een videodagboek 
waar je er soms troosteloos bijzit.
‘Eenzaamheid hoort bij schrijven. Ik 

had mijn schrijfproces vastgelegd 

voor het nageslacht of zoiets. Je hebt 

wel gelijk: ik werk onder erbarmelijke 

omstandigheden. Feitelijk in het was-

hok. Buiten beeld liggen stapels kle-

ren van mijn vriendin, die niet meer 

in de kledingkast passen. Ik roep af en 

toe dat het mijn werkkamer is, maar 

dat maakt weinig indruk.’

Ome Lex stelt zich op als de alwe-
tende verteller, de valk die van 
grote hoogte alles overziet. Doe jij 
dat ook?
‘Ja, dat is mijn natuurlijke positie, die 

van de toeschouwer.  Zo’n onafhan-

kelijke visie is bijna onmogelijk voor 

de mens, maar je kunt ernaar streven. 

Als iedereen maar zijn rust bewaart. 

Populisten als Geert Wilders of Bart 

De Wever in Vlaanderen roepen juist 

veel emoties en weinig ratio op. Maar 

goed, die emoties zitten vooral in de 

mensen zelf. Als ze horen over een 

kinderverkrachter op de crèche, zit-

ten ze seconden later op twitter en 

roepen dat mannen niet meer op crè-

ches mogen werken. Dankzij internet 

roepen mensen direct hun mening en 

naaien elkaar op. Hm, dat antwoord 

is de belerende oom in mij.’ 

Wat kun je doen om al die hysteri-
sche discussies tegen te gaan?
‘Soms probeer ik voorzichtig in ge-

sprekken met andere ouders over 

onze kinderen naar voren te brengen 

dat fietsende kinderen geen valhelm 

nodig hebben, ze moeten leren dat 

risico’s bij het leven hoort. Vallen is 

vreselijk, maar hoort erbij. Toen mijn 

dochter met haar achterhoofd op 

onze glazen tafel viel, spoot het bloed 

eruit. Gruwelijk. Toch bleef ik op dat 

moment ijzingwekkend kalm en 

weet mijn dochter nog steeds dat ze 

moet oppassen voor die tafel.’

Is het onvermijdelijk dat ongeluk 
ons allen treft? Moeten we geluk-
kig zijn dat we machteloos zijn?
‘Iemand als oma Martha wacht op 

ongeluk, het verpest haar leven. Het 

is een sociaal taboe om te accepteren 

dat shit happens. Vreselijk wat je 

overkomt maar we hebben er geen 

verklaring voor, moeten het accepte-

ren. Als we onze machteloosheid er-

kennen, dan is dat beter dan ons 

krampachtig verzetten tegen wat zou 

kunnen gebeuren. Zelf denk ik af en 

toe dat door het vele geluk in mijn 

leven overmoed dreigt. En dan loop 

ik de trap af naar een feestje en vergeet 

mijn sleutels. Onzin, ik weet het, 

maar het gebeurt.’

Ivo Victoria: ‘Mijn levensgeluk hangt niet af van de mening van andere mensen.’ FRANK GROELIKEN

Boek over heet onderwerp
Vrouwen kunnen vanaf 14 oktober op 

ontdekkingstocht naar hun orgasme. Seksuologe 
Goedele Liekens helpt in Haar orgasmeboek.

Nominaties VSB Poëzieprijs
5 dichters zijn genomineerd  voor de VSB Poëzie-

prijs 2012: Peter Ghyssaert, Jan Lauwereyns, 
Willem Jan Otten, Erik Spinoy en Anne Vegter. 

Prins Willems eerste Bosatlas 
Eerste exemplaar van De Bosatlas van de 

geschiedenis van Nederland wordt vandaag 
uitgereikt aan prins Willem-Alexander. 

Ivo goes iPad
Op de iPad-versie van Gelukkig 
zijn we machteloos staan extra 
filmpjes, een videoblog en het 
extra verhaal Boek K.

Oorlog op het familiefeest
#Machteloos  Ivo Victoria vindt dat we niet zo bang moeten zijn voor 

malheur. Shit happens. Je dochter  valt op haar achterhoofd? Hoort erbij.


