HOOGZWANGERE VICTORIA:

‘Trouwen
hóeft niet’
Na hun verzoening
wisten Victoria
Koblenko en
Evgeniy Levchenko
het zeker: dit is
voor altijd! In het
najaar bekronen ze
hun liefde met de
geboorte van hun
eerste kindje. Een
huwelijk zou een
logische volgende
stap zijn, maar niet
voor Victoria...
Door ANETTE DE VRIES
Foto’s EDWIN SMULDERS
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a een stormachtige
relatie van vijf jaar
en een breuk die
maar liefst zeven jaar
duurde, gaven Victoria Koblenko
en Evgeniy Levchenko hun liefde
vorige zomer een tweede kans.
Die liefde wordt in september
bekroond met de geboorte van
hun eerste kindje. Hoogzwangere
Victoria kan niet wáchten. ‘Ik ben
heel gelukkig,’ vertelt ze. ‘Straks
heb ik ook nog een kindje op
mijn arm! Ik zit nu op een
negen qua geluk, straks is dat
ongetwijfeld een tien.’ De eerste
maanden van haar zwangerschap
bracht ze voornamelijk uitgeblust
in bed door, maar die tijd is
voorbij. ‘De eerste periode was
erg pittig, daar ben ik heel eerlijk
in. Maar ik voel me nu eigenlijk
perfect. Ik sta er relaxt in en heb
mijn energie terug.’ Vooruitblik
kend op het ouderschap zegt ze:
‘Ik denk dat de opvoeding van
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Met Lev, voor haar de ideale man.

Victoria in gesprek met
Story-verslaggever Anette de Vries.

een kind toch wel een strijd kan
zijn. Als ouders doe je het alle
twee op een bepaalde manier,
terwijl het belangrijk is om
consequent te zijn. Ik weet nu
al dat de strengste dingen aan
mij worden overgelaten. Dat
heeft Lev geregeld, hij wil te
allen tijde de lieve papa zijn. Ik
vind het prima om een strenge
moeder te zijn. Maar ik denk wel
dat zulke dingen pittig zijn en je
relatie op scherp kunnen zetten.’
Net na de breuk met haar grote
liefde zei Victoria dat ze uit twee
verschillende werelden kwamen
en elkaar vaak niet begrepen.
Zo vond Lev bijvoorbeeld dat
zij twee jaar moest stoppen
met werken als er een baby zou
komen. Dat vond ze destijds niet
te verkroppen. Maar die discussie
is van de baan. ‘Het is altijd
lastig om geconfronteerd te
worden met uitspraken uit een
ver verleden. Je bent nu een

ander persoon, je bent samen
een ander paar, de omstandig
heden zijn anders. Het speelt nu
niet meer.’ Sterker: Victoria gaat
wellicht al snel na de bevalling
weer aan de slag. ‘Ik zou een
serie in Moskou doen, maar ik
kan geen stewardess met een
dikke buik spelen. Dus waar
schijnlijk wordt dat oktober. De
vraag is of ik dat ga doen met
een baby van een paar weken
oud. Ben ik in vorm? Kan ik het
aan? Kan en wíl ik met een baby
gaan vliegen? Aan de andere
kant kan ik mijn moeder of Lev
natuurlijk meenemen. Ik ben er
nog niet uit.’ Er is geen twijfel
over mogelijk dat het échte liefde
is tussen Victoria en Lev. Na hun
heftige breuk in 2008 beleefden
ze beiden nieuwe romances,
maar niet een bleek te kunnen
tippen aan die ze met elkaar
hadden gehad. Zo kreeg Victoria
een relatie met een man die aan

alle eisen van een goede
partner voldeed: goed opgeleid,
charmant, flamboyant. Toch
ontbrak de vonk. In magazine
JAN vertelde ze: ‘Dat was voor
mij moeilijk te erkennen. Alles
sloot naadloos op elkaar aan, als
tandwielen die perfect pasten.
Maar ik miste het levendige van
als het níet naadloos op elkaar
aansluit.’ In Lev heeft ze haar
ideale man gevonden. Het kan
hard tegen hard gaan, maar er is
passie en vuurwerk en het is in elk
geval nóóit saai. Nu ze definitief
voor elkaar hebben gekozen en
er een baby op komst is, zou een
huwelijk een logische volgende
stap zijn. Maar de kans op een
officieel jawoord lijkt niet zo
heel groot. ‘Een huwelijk hoeft
van mij niet per se,’ zegt Victoria.
‘Ik denk dat een baby wel het
allergrootste commitment is
dat je met elkaar kunt aangaan.
Trouwen heeft ook nooit echt
op mijn verlanglijstje gestaan.
Als ik nou een níeuwe man had
ontmoet die per se wilde trouwen,
dan was het wel een heel ander
verhaal geweest. Lev en ik
kennen elkaar al ruim twaalf

jaar. Voor mijn gevoel is dat toch
iets anders.’

Verkassen
Lev kijkt er naar eigen zeggen naar
uit om zijn kind in zijn armen te
sluiten. ‘Ik ben inmiddels aan het
idee gewend. Ik ben klaar voor de
gebroken nachten en ja, ik ga ook
luiers verschonen,’ zei hij eerder in
RTL Boulevard. Het is de vraag of
dat in Nederland gaat gebeuren.
Victoria vertelde serieus emigratie
te overwegen. Maar zo’n vaart zal
het niet lopen, zegt ze nu: ‘Het is
overdreven in de media. Ik ben 25
jaar geleden warm verwelkomd in
Nederland. Vergeleken met toen
is het hier nu een stuk minder
gezellig, maar gevoelsmatig is
Nederland mijn thuisland. Dus
het doet pijn als ik volgens mensen
die hier geboren en getogen zijn,
geen mening mag hebben en
niet kritisch mag zijn. Dat wil
niet zeggen dat ik me in Parijs of
Londen beter voel. Maar daar zal
ik sowieso de rol van nieuwkomer
spelen en er minder moeite mee
hebben. Het is niet zo dat wij nu
onze koffers pakken, maar het is
wel iets waar ik over nadenk...’ n
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