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Fragment uit het vierde hoofdstuk van Mijn leven is mooier dan literatuur: 
  
De nieuwsgierigheid naar de schrijver achter het boek uit zich niet alleen in 

schrijversportretten, biografieën op flapteksten of websites, maar ook in een grote 

interesse in autobiografische literatuur. De rol van de biografische dimensie binnen 

de literatuur is te vergelijken met de toevoeging ‘gebaseerd op een waar gebeurd 

verhaal’ in de aftiteling van een film. Hoewel deze korte toelichting op zich weinig 

aan het werk zelf verandert, zorgt dit toch voor een mysterieuze tuimeling in het 

denken, waardoor de film vaak een onevenredige meerwaarde wordt toegekend. Wat 

er precies met dat ‘waargebeurde’ wordt bedoeld, doet er niet eens echt toe. Dat die 

waarheid wellicht is gebaseerd op een verhaal van iemand die uit zijn onbetrouwbare 

geheugen put, vervolgens door de scenarioschrijver is aangepast en nog vele 

metamorfosen heeft moeten doorgaan, maakt evenmin uit. Zelfs de mensen die zich 

hiervan bewust zijn en de waarheid met een korreltje zout nemen, zullen niet 

ongevoelig zijn voor de toevoeging ‘waar gebeurd’. 

 

Meneer Victoria, mag ik u iets vragen? 

Natuurlijk. Zeg het maar. 

Hebt u ooit iemand écht wijsgemaakt dat u de Ronde van Frankrijk voor min-

twaalfjarigen had gewonnen? En dat drie keer op een rij?  

Ehm. Ja. 

Had jouw moeder écht een kanariepiet met één pootje, waardoor die voortdurend van 

zijn stokje viel?  

Ja.  

Is jouw vader écht per vergissing begraven in het verkeerde graf?  

Ehm ja, min of meer wel.  

Zeg. Maar het OLVE college in Edegem, dat was begin jaren tachtig een 

jongensschool en geen gemengde school, zoals in uw boek!  

Dat klopt.  

Aha, dus dat is een fout! Misschien kan u het corrigeren, als er een herdruk komt.  

Ehm nee. Het is een roman. Ik had gewoon even een gemengde school nodig op dat 

punt in het verhaal. 

Jamaar! Dat klopt niet.  

Ehm nee. Het is een roman.  
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Jamaar het gaat over u! 

Goh, het gaat over een jongetje. 

Ja, en dat jongetje heet Ivo Victoria in het boek! 

Dat klopt. 

Dus dat bent u! 

Ehm nee. 

Maar u heet ook Ivo Victoria! 

Nou. Ik begrijp wat je bedoelt, maar technisch gezien heet ik gewoon nog altijd Hans 

Van Rompaey en dat jongetje is een pathologische leugenaar dus je moet sowieso al 

niet geloven wat hij vertelt. 

 

En dat is meestal het moment waarop ik in het hoofd van mijn gesprekspartner enige 

denkbeeldige zekeringen zie doorbranden. 

  

Het is een conversatie die ik na het verschijnen van mijn debuutroman, Hoe ik 

nimmer de Ronde van Frankrijk voor min-twaalfjarigen won (en dat het me spijt) 

tientallen keren heb mogen voeren. Ik geef toe: ik had het mezelf makkelijker kunnen 

maken. 

Ik bedoel: ik kan me niet voorstellen dat iemand ooit aan Franz Kafka heeft gevraagd 

of hij op een goeie dag écht in een enorme kakkerlak was veranderd. Terwijl De 

Gedaanteverwisseling door mensen die het kunnen weten als zijn meest 

autobiografische boek wordt omschreven.  

 

Zodra je feit en fictie gaat vermengen, raakt de lezer hopeloos in verwarring. Het 

fenomeen blijft niet beperkt tot de literatuur. En zolang Edwin Rutten op straat wordt 

aangesproken met Ome Willem, is er weinig hoop op verbetering, vrees ik. 

 

Maar dit alles heb ik me tijdens het schrijven van mijn debuut nooit gerealiseerd. Ik 

schreef het onbevangen, gedachteloos, impulsief, zonder rekening te houden met de 

lezer. Want die kende ik nog niet. Voor Hoe ik nimmer… had ik nog nooit 

gepubliceerd, en ik had nog maar één kort verhaal geschreven, namelijk het eerste 

hoofdstuk van dat boek. Daarnaast kende ik vrijwel niks van literatuur, sterker nog, in 

het milieu waar ik verbleef was literatuur bijzonder uncool, alleszins veel uncooler 

dan rockmuziek, al was het maar omdat het als zanger van zelfs een totaal onbekend 
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bandje vele malen eenvoudiger was om mooie meisjes te versieren dan als schrijver of 

dichter. Tenminste dat was de aanname – ondertussen weet ik natuurlijk beter. 

En daardoor waren al die waargebeurde feiten, en echt bestaande personen, die de 

basis vormden voor de totaal verzonnen gebeurtenissen en volledige fictieve 

personages in Hoe ik nimmer… , totaal geen hindernis voor mij. Ik schreef met lak 

aan de realiteit en mijn dichte of verre omgeving, ik streefde niet naar een waar 

gebeurd verhaal, maar naar een waar verhaal, zij het onbewust en met gebruik van 

bestaande namen, personen, plaatsen, en gebeurtenissen waarvan ik graag nog enige 

voorbeelden zou geven ware het niet dat mij al meermaals is ingeprent dat het 

verstandiger is als ik dit niet doe, en niet alléén om juridische redenen.  

Maar goed, het boek verscheen, en toen kwamen dus al die vragen. En ook bleek het 

waarheidsgehalte van het boek steevast een dankbaar onderwerp tijdens de interviews, 

recensies en lezingen.  

 

Daarna begon ik aan een nieuw boek. En plots was hij daar: de lezer. Hij keek mee, 

vanaf het begin. Hij las ieder woord dat ik tikte, doorzag iedere vernuftige 

plotwending, en wel metéén, hij herkende elk personage of elke gebeurtenis die 

vaagweg op de werkelijkheid was geïnspireerd, en hij tikte mij op de vingers.  

Dat schoot niet op. Ik moest die lezer kwijt raken. Mijn kersverse collega-auteurs 

gaven me weinig moed. Zo onbevangen als de eerste keer wordt het nooit meer, kreeg 

ik te horen.  

Het duurde inderdaad een hele tijd voordat ik de lezer een ram voor zijn kop durfde 

geven en hem mijn werkkamer uit sloeg.   

Daarna begon ik opnieuw. Dat ging beter. 

 

Na het verschijnen van Gelukkig zijn we machteloos heeft niemand mij gevraagd: dat 

huis, waar het zich afspeelt, bestaat dat echt? Nochtans: het is het huis van mijn zus, 

ergens in de buurt van Booischot bij Lier, niet verder vertellen, want dat weet ze niet. 

En dat gebouw waar Ome Lex woonde, bestaat dat echt? Ja, dat is het 

appartementsgebouw The Whale op eiland Sporenburg in Amsterdam, de wijk waar 

ik woon. En ook vroeg niemand mij of ik ooit echt een valk had gezien die met zijn 

twee klauwen een walvis uit de zee trok om er vervolgens fluks mee door de lucht 

naar een andere dimensie te vliegen. En dit terwijl ik deze scène – in alle 

onbescheidenheid – toch bijzonder levensecht had opgeschreven. 
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Als auteur zit je voortdurend in een tweespalt. Je moet rekening houden met de lezer, 

vanuit technisch oogpunt: hij moet het verhaal begrijpen, niet te veel informatie 

krijgen, maar ook niet te weinig. En anderzijds moet de lezer tijdens het schrijven 

oprotten. Een auteur die bij het schrijven rekening houdt met wat de buitenwereld er 

van gaat vinden, moet stoppen met schrijven. Het verlamt hem. Althans, zo heb ik het 

ervaren. Het maakt elke zin een potentieel verwijt of misverstand. Tegelijk is het 

onvermijdelijk: de lezer zál interpreteren. De lezer zál dingen zien die ik niet zag, en 

andere zaken over het hoofd zien.   

En uit deze tweespalt heb ik voor mezelf een soort van motto gedistilleerd waaraan ik 

mezelf, nu ik schrijver ben, definitief nooit meer rockzanger zal zijn, met alle 

gevolgen vandien, probeer op te trekken wanneer de twijfel toeslaat. Dat motto luidt – 

denkt u de passende dramatische vioolmuziek er zelf even bij: het is niet alleen mijn 

lot om verkeerd begrepen te worden, het is mijn verdomde plicht! 

Alleen wanneer ik mij dit inprent en accepteer, kan ik schrijven, en schrijver zijn.  

 

Maar het blijft een strijd. Ook delen van de roman waaraan ik momenteel werk, zijn 

gebaseerd op waargebeurde feiten, met name uit de periode dat ik eind jaren negentig 

in de hipste uitgaansbuurt van Antwerpen woonde.  

Soms zit ik nu al te twijfelen over de mate waarin dit in de promotie van het boek wel 

of niet moet uitgespeeld worden. 

Wat met de mensen die zich wederom in mijn verhaal zullen herkennen?  

Ik bedoel: ik weet natuurlijk ook niet of Tom Barman, de zanger van dEUS, het zo 

geestig zal vinden wanneer hij in mijn roman leest dat hij al sinds 1998 dood is, 

overleden aan een overdosis vloeibare cocaïne.  

En dan is er nog de kwestie van die 2 hele kleine ninja’s die leven aan de oever van 

een ondergrondse stroom die de stad doorkruist. Wat zullen zij ervan vinden? Want 

ook zij, uiteraard, bestaan echt en ik kan je verzekeren dat het bepaald geen 

meegaande types zijn.  

En tot slot is er die zin, een eenvoudige, heldere frase, die ik uit een ontvangen email 

kopieerde en in een scène plakte waarin twee jongens zwaar aan het blowen zijn. Wat 

denken jullie? Als die zin het definitieve manuscript haalt, zal Jannah Loontjes daar 

dan heel erg kwaad over zijn? 

 

Ivo Victoria 


