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Geheimen willen we altijd kwijt. Ja, uiteindelijk vertelt ieder-
een elkaar altijd alles. Ik heb me vaak afgevraagd waarom. 
Waarschijnlijk is het omdat juist dat wat anderen niet van ons 
weten, ons maakt tot wie we zijn; onze uitzonderlijkheid be-
wijst. Zo dragen we onze geheimen mee als een zak glim-
mende edelstenen. Het is een onopvallende zak, die we be-
waren op een onopvallende plek. Tot er per ongeluk iemand 
over struikelt, de zak opent, nog net iets ziet blinken voor we 
zijn hand wegduwen – nee, dit mag jij niet weten. Maar wan-
neer de fonkeling eenmaal ontsnapt is, wordt de verleiding 
groot; willen we pochen met wat we bij ons dragen en zullen 
we de zak alsnog opentrekken: kijk dan, hier zijn ze, mijn 
edelstenen, edelstenen die alleen ík heb, die maken dat ik 
ben geworden wie ik nu ben. Het snelst trekken we de zak 
open voor de mensen om wie we geven, want nog meer dan 
de ander willen zien, betekent liefde dat je jezelf aan de ander 
wilt laten zien, is het niet? 
 En toch. 
 De eerste keer dat ik Jonas over Helena vertelde, was ook 
meteen de laatste keer.
 We kenden elkaar nog maar een paar weken. Het was een 
warme, droge zomer. Jonas zou met vrienden naar Italië 
gaan maar had die vakantie één dag voor vertrek afgezegd. 
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Omdat hij geen zin had, beweerde hij. Omdat hij mij had le-
ren kennen, wist ik. Vanaf dat moment zagen we elkaar da-
gelijks. We spraken af in parken en op stadse terrassen, tot 
we de ogen van anderen niet meer nodig hadden om onze 
afspraakjes een zekere ongedwongenheid te verschaffen. 
Daarna zaten we vooral op mijn balkon. Wanneer de onder-
buren niet thuis waren dronken we bier en mojito’s tot laat in 
de avond, en vertelden we elkaar onze levensverhalen; tel-
kens opnieuw, steeds andere details, alsof onze levens routes 
op een landkaart waren die we nauwkeurig moesten volgen 
met onze wijsvingers, omdat iedere afslag een nieuwe karak-
tertrek, een nieuw geheim zou kunnen prijsgeven.
 Zijn jeugd in Brabant: vader kweker, moeder huisvrouw, 
één zus, twee broers, een warm gezin (‘maar ook beklem-
mend’), met neefjes de maïsvelden in om elkaar af te trek-
ken, als tiener het dorp uit, Architectuur in Antwerpen (‘ei-
genlijk begon mijn leven daar pas’). 
 Mijn jeugd in Rotterdam: enig kind van alleenstaande 
moeder, vaak op straat, voetballen, skateboarden en schuim-
blokken stelen uit de supermarkt, duistere puber met paars 
haar, drie studies begonnen, drie studies niet afgemaakt. 
 En dan, de kruispunten waar we allebei voor gestaan had-
den: uit de kast komen in Brabant versus uit de kast komen 
in Rotterdam (‘volgens mij is het makkelijker dáár’), voor het 
eerst uit in de Regulierdwarsstraat (‘vreselijk!’ – ‘fantas-
tisch!’) verhuizen, reizen, vrienden (‘maar als jij Elias kent, 
ken je vast ook Paul en Rico?’), eerste bijbaantjes, stages, eer-
ste echte banen, collega’s, voormalige vriendjes (hij overdreef 
zijn hoeveelheid exen terwijl ik de mijne juist te bescheiden 
voorstelde), levensinstelling, opgegeven hobby’s, huidige am-
bities, vrienden met kinderen, kinderen, dromen, doelen, 
spijt, therapie, de band met onze moeder, de band met onze 
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vader, dingen die we nog wilden meemaken en landen die we 
nog wilden zien – ik geloof dat we er zo op kwamen.
 ‘Welke stad zou jij nu het liefst bezoeken?’
 Ik herinner me niet eens meer wie de vraag stelde. Wel 
weet ik nog precies waar we zaten: het overvolle terras van 
Vertigo, een klein wankel tafeltje onder de punt van een pa-
rasol. Toen Jonas zag dat mijn onderarmen in de zon lagen, 
haalde hij meteen een tube zonnecrème uit zijn rugtas. Hoe-
wel ik wist dat mijn armen nooit verbrandden, nam ik de 
tube grijnzend aan.
 ‘New York,’ zei Jonas resoluut, ‘daar zou ik heel graag een 
keer heen willen.’
 Ik knikte, langzaam. Ondertussen smeerde ik me in, veel 
te dik, de haren op mijn arm veranderden in een vettige witte 
vacht. ‘Ja,’ zei ik zonder op te kijken, ‘New York is een hele 
mooie stad.’
 ‘Ben je er geweest?’
 ‘Ik heb er gewoond.’
 ‘Echt? Wanneer?’
 ‘Acht jaar geleden, ik deed een minor journalistiek.’
 ‘Journalistiek, jij?’
 ‘Dat leek me toen iets voor mij.’
 Dat laatste zei ik licht spottend. Maar toen ik opkeek zag ik 
dat Jonas me geïnteresseerd aanstaarde, zijn hoofd een beetje 
schuin, ogenschijnlijk doof voor mijn hoon. Later zou ik hem 
ervan verdenken dat hij die blik van zijn psycholoog had over-
genomen. De keer dat we daar met z’n tweeën op de sofa za-
ten, keek die man precies zo.
 ‘Waarom ben je daar niet mee doorgegaan? Met journalis-
tiek, bedoel ik.’
 Ik gaf de tube terug. ‘Gewoon niet.’
 ‘Kom op!’ 

AC_BERVOETS_(ivanov)_bw_v11.indd   11 27-10-15   10:00



12

 Ik had van alles kunnen zeggen. ‘Te ongeduldig voor hoor  
en wederhoor’, ‘Nieuwsgaring lag me niet’, ‘Ik hield meer 
van schrijven dan van feiten’. In plaats daarvan zei ik haar 
naam. ‘Er was een docente, Helena. Zij heeft het me destijds 
nogal moeilijk gemaakt.’
 Jonas trok een wenkbrauw op. Het wás ook een vaag ant-
woord. En het klopte wel, mijn antwoord, maar helemaal 
waar was het niet. 
 Met het noemen van New York was hij op mijn zak edelste-
nen gestuit en bijna, ja, bíjna had ik de zak voor zijn ogen 
opengetrokken. Tot ik me realiseerde dat vertellen over He-
lena zijn liefde voor mij niet zou vergroten, eerder ondermij-
nen. 
 ‘Laten we er samen heen gaan, jij en ik naar New York!’ zei 
ik daarom vlug. Jonas lachte. Hij boog zich over ons tafeltje. 
Zette zijn eigen zonnebril af en schoof de mijne van mijn 
neus, mijn voorhoofd over mijn haar in; vastberaden, alsof hij 
een hendel overhaalde. Even keek hij me recht in de ogen 
aan. ‘Ja, laten we samen naar New York gaan.’
 Tot mijn verrassing begon Jonas er daarna vrij vaak over. 
Steeds weer vroeg hij: ‘Wanneer gaan we nou eens naar New 
York, knapkop?’ Steeds weer zei ik: ‘Snel, lief.’ Steeds weer 
zag ik dat Jonas me niet geloofde. En dat hij juist daarom niet 
doorvroeg.

Mijn weerzin tegen New York groeide toen ik terug in Neder-
land was. Twintig jaar geleden nu, een week voor mijn drie-
entwintigste verjaardag, werd ik wakker in een krappe grijze 
stoel. Voor me stond een plastic dienblad, daarop een email-
len bakje afgedekt met aluminiumfolie. Een slaappil had de 
vliegreis draaglijk gemaakt. Maar nu ik naar de kreukels in 
het zilverfolie staarde, de gezagvoerder in de verte krakend 
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de landing hoorde aankondigen, begon het. Ik dacht opnieuw 
aan wat ik het afgelopen jaar meegemaakt had. En voelde 
mijn maag uitzetten. Ja, mijn afschuw was een meegereisde 
parasiet, een beest in mijn buik dat groeide wanneer ik het 
herinneringen voerde. Herinneringen aan New York, maar 
vooral: gedachten aan Helena. In de maanden die volgden 
werd het beest in mijn buik steeds groter, het kreeg knagen-
de tanden, een schurende vacht en een woest zwiepende 
staart. Want bij alles, echt álles wat ook maar zijdelings met 
haar te maken had, dacht ik aan haar.
 De zware, nootmuskaatachtige geur van wierook: Helena, 
in die vreemde, net iets te grote avondjurk. 
 ‘Doll Parts’ van Hole op Kink fm: Helena, de avond dat 
Lois me haar adres gaf. 
 Twee mensen in het park, naast elkaar, zij net iets langer 
dan hij: Helena en ik, onze laatste middag samen. 
 Een televisiedocumentaire over Afrika, over het regen-
woud of over primaten: Helena, Helena, Helena (afzetten!).
 Proberen niet aan haar te denken hielp niet. Bewust niet 
aan haar denken betekende immers aan haar denken en dát 
betekende weer dat ik de controle over mijn eigen gedachten 
kwijt was, een falen dat me meer frustreerde dan al mijn her-
inneringen bij elkaar en het prikken van de hoorntjes op het 
beest in mijn maag.
 Op een dag besloot ik me er niet langer tegen te verzetten: 
Helena’s witte labhandschoen, Helena onderuitgezakt in 
haar bureaustoel, Helena die een bruine papieren zak van 
me aanpakt, Helena die zwaait, wenkt, lacht: ‘Felix, kom 
eens hier! Ik wil je wat laten zien.’ Uiteindelijk begon ik zelfs 
te wennen aan haar spookgezelschap. Al waren er ook mo-
menten dat mijn eigen gedachten me deden kermen.
 Er was die februariochtend. Mijn hoofd leek leeg ge-
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schraapt en opgevuld met natte watten: ik was te brak om 
overeind te komen. Dus bleef ik liggen. En begon ik te mas-
turberen. Ik sloot mijn ogen en dacht aan waar ik altijd aan 
dacht wanneer ik snel klaar wilde komen. Ik, in een disco-
theek, er staat een jongen aan de andere kant van de bar: zijn 
t-shirt zo strak dat de opgerolde mouwen in zijn biceps snij-
den. De jongen is hetero, althans, zo doet hij zich voor; hij 
staat te grijnzen naar een groep meisjes. Zodra hij doorkrijgt 
dat ik naar hem kijk wendt hij vlug zijn gezicht af, maar ik zie 
dat het hem opwindt; mijn blik, mijn aandacht. Bij de pisbak-
ken kom ik hem weer tegen, de zogenaamde hetero. Hij ne-
geert me, maar wanneer we naast elkaar voor de spiegel 
staan, draai ik me naar hem toe. Even kijk ik hem aan. Dan 
laat ik mijn blik langs zijn lichaam omlaag glijden, van zijn 
hals naar de borst- en buikspieren die door zijn nat gezwete 
t-shirt schijnen. Ik leg een hand op zijn heup – gewoon een 
hand. De jongen krijgt meteen een stijve. Samen kijken we 
naar de bobbel in zijn broek; hij met schaamte, ik met een 
zelfverzekerde grijns. Dan druk ik de jongen tegen de muur. 
Zoen zijn nek, zijn wang, zijn lippen. En de jongen zoent te-
rug, eerst voorzichtig, dan steeds sneller, ruwer, agressief 
haast, wild van lust en zelfhaat, ik voel zijn penis tegen mijn 
been kloppen – op dat moment kom ik meestal al klaar. 
 Zo niet die katerige februariochtend. Net toen ik de jongen 
tegen de muur wilde drukken, kwam Helena voor me staan. 
Niet in het mannentoilet van een discotheek maar in haar 
eigen woonkamer, de donkere etage op de tweede verdieping 
van West 48th Street, Peruaans kleed aan de muur, een mas-
sief granieten theepot op tafel. Ze droeg een wijde katoenen 
broek, haar lange donkere haar los om haar schouders. Lang-
zaam liep ze naar me toe. 
 Hier opende ik mijn ogen. Ik ademde in, mijn hand nog 
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altijd om mijn penis. Ik sloot mijn ogen opnieuw. En even, 
heel even, stond ik weer in de discotheek. De jongen keek 
omlaag, ik grijnsde, maar daar was Helena alweer, in haar 
katoenen broek kwam ze op me af gefladderd, ze nam mijn 
slappe piemel in haar hand en ik liet een vreemd geluid ont-
snappen, iets dat het midden hield tussen gerochel en een 
schreeuw van afschuw: eeeeugggg! – ik hoopte dat mijn 
huisgenoten het niet zouden horen, die koude februarimor-
gen. 

Na dat eerste jaar werden dingen beter. Ik ging weer stude-
ren – Bedrijfskunde ditmaal –, maakte nieuwe vrienden, ver-
huisde een paar keer, ontmoette Diederik en daarna Mark en 
daarna Haroon en uiteindelijk Jonas. Ondertussen namen de 
gedachten aan New York en Helena vanzelf af. Ik begon zelfs 
te geloven dat het beest in mijn buik gekrompen was, de be-
scheiden grootte van een bacterie had aangenomen.
 Wat ik vergat, is dat bacteriën zich te allen tijde kunnen 
delen. Is de voedingsbodem optimaal, zijn ze binnen no time 
met velen, zullen ze alsnog toeslaan, hun gastheer infecteren 
en opnieuw tot waanzin drijven. 
 Dat gebeurde toen Jonas en ik ruim een jaar samenwoon-
den. 
 De zus van Jonas lag in scheiding, wij pasten een week op 
haar zoontjes. Timo en Luca, toen negen en zeven, halfbloed-
jes: Timo de getinte huid van zijn Italiaanse vader, Luca de 
blonde krullen van zijn Brabantse moeder, beiden gezegend 
met een schijnbaar onuitputtelijk energiereservoir. Timo, de 
oudste, hing nog wel eens een paar uur achter elkaar over zijn 
Nintendo, maar Luca was een diertje. Hij sprong zo van de 
bank op de salontafel, wikkelde zich in ons badkamertapijt, 
sloot zichzelf op in de gangkast, sloeg pinda’s door de woon-
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