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TA BITH A

I
emand slaat met een hamer tegen mijn hoofd. Ik kreun en open 

mijn ogen. Het licht dat door de gordijnen komt, doet pijn en ik 

knijp ze snel weer dicht. 

Boem boem boem. Zo klinkt het in mijn hoofd. Mijn nek doet 

enorm pijn en ik voel me kotsmisselijk. Ik geloof niet dat ik me ooit 

ellendiger heb gevoeld. 

Ik hoor mijn zusje Anousjka beneden. Ze roept iets tegen mam. 

Ook al kan ik niet verstaan wat ze zegt, het klinkt toch alsof ze in 

mijn hoofd gilt. Even word ik bang. Er is echt van alles mis met mijn 

lichaam. Mijn hart gaat tekeer en mijn keel doet pijn. Ik heb het 

gevoel dat ik ieder moment out zou kunnen gaan. 

Ik rol op mijn zij en staar naar de grond. Mijn jas ligt er, net als 

mijn hakken. Ik sla mijn dekbed even weg en zie dat ik mijn jurkje 

en blazer nog aanheb. Huh? Ben ik hier gewoon mee in bed gaan lig-

gen? Ik zie tot mijn schrik ook wat schaafwonden op mijn knie. En 

ik heb een rode plek bij mijn pols. Hoe kom ik daar allemaal aan?! Ik 

ben vast ergens tegenaan gebotst. 
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Hoe laat is het eigenlijk? Ik pak met moeite mijn telefoon maar de 

batterij is leeg. Bij iedere beweging protesteert mijn lichaam hevig. Ik 

kan het ook niet opbrengen om naar mijn bureau te lopen, waar mijn 

lader ligt. Het liefst blijf ik bewegingloos liggen. Ik heb een vreselijke 

smaak in mijn mond. 

Ik sluit mijn ogen zodat het op en neer golven van de kamer stopt. 

Oké. Wat heb ik gisteravond gedaan? O, ja. Een feest bij Dox. Ik was 

erheen gegaan met Eline. We dronken wijn. Ik herinner me vaag dat 

ik met Dox ergens zat. Verder weet ik niets meer. Niet eens hoe ik 

thuis ben gekomen of hoe laat. Ben ik naar huis gefietst? Het is net 

alsof ik een deel van de avond kwijt ben. 

Ik trek het dekbed weer over mijn gezicht en doe mijn ogen dicht. 

Ik wil alleen maar slapen. 

De deur gaat opeens open en mijn moeder staat in de deuropening. 

‘Goedemorgen, slaapkop! Kom je er nog uit? Het is al bijna elf uur.’ 

Ze heeft een mok koffie vast en de geur komt mijn kamer in. Ik word 

er gelijk misselijk van. 

‘Ik… ik voel me niet zo goed. Ik wil echt nog even slapen, mam.’ 

Ik realiseer me dat ik moet plassen en wil net het dekbed van me af 

gooien, als ik me bedenk dat ik mijn kleren nog aanheb. Dat mag 

mam niet zien, want dan begrijpt ze zelf ook wel wat er gebeurd is. En 

ze vindt het niet erg dat ik sinds een paar maanden heel af en toe een 

glaasje wijn drink, bij speciale gelegenheden, maar dat ik dronken als 

een tor mijn bed in ben gerold, dat zou ze niet pikken. 

Ze zet een paar stappen mijn kamer in. ‘Jeetje, je ziet er inderdaad 

niet uit. Je hebt gisteren niet eens je make-up eraf gehaald. Het stinkt 

hier ook. Hoe laat was je eigenlijk thuis? En waar is je fiets?’ 
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Mijn fiets?! 

‘Eh… nee, ik was gisteravond al niet lekker. Eline… Elines vader 

heeft me naar huis gebracht met de auto. Mam, ik wil echt nog even 

slapen. Ik heb migraine, geloof ik. En misschien kan Anousjka wat 

zachter doen. Geluid en licht doen nu echt veel pijn.’ 

Ze blijft even staan en ik zie dat ze iets wil zeggen, maar dan draait 

ze zich om. ‘Oké, ik kom straks wel weer even naar je kijken, voor ik 

ga werken.’ 

Ze trekt de deur dicht en ik ontspan. Ik sla het dekbed weg, trek 

snel de blazer en jurk uit en wil weer gaan liggen, als ik ook een flinke 

blauwe plek net boven mijn borst zie. Dus dat voelde ik. Ik moet me 

echt flink gestoten hebben. Hoezo weet ik dat niet meer? En shit, 

ben ik nou ook nog ongesteld geworden? Ik kijk naar het plakkerige 

beetje bloed tussen mijn benen. Ik was toch vorige week nog onge-

steld? Ik veeg het zo goed als ik kan weg met een papieren zakdoekje 

en gooi dat onder mijn bed. 

Ik kan me zo weinig herinneren van gisteravond. Ik trek het dek-

bed weer over me heen, sluit mijn ogen en val in een diepe, onrus-

tige slaap. 

-

Het is al bijna zes uur als ik heb gedoucht. Ik heb twee paracetamol op 

en loop naar beneden. Luke zit achter zijn PlayStation Call of Duty te 

spelen. Hij kijkt op en grijnst. 

‘Zo, jij hebt een kater…’ 

‘Helemaal niet!’ Ik probeer steviger te klinken dan ik me voel. 
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‘Ik heb gisteren gewoon iets gegeten wat niet goed viel of zo.’ 

‘Nou, daar trapt mam misschien in, maar ik niet. Ik herken een 

kater van een kilometer afstand.’ 

Ik zucht. Ik voel me nog steeds niet top. ‘Oké, ik heb te veel gedron-

ken gisteravond. Maar niks tegen mam zeggen, alsjeblieft!’ 

‘Ik houd m’n mond wel. Maar jij bent te jong voor dat soort hang-

overs. Dat moet je niet meer doen.’ Luke kijkt me niet aan, maar 

focust zich op het gamen. 

‘Jij bent m’n vader niet, dus whatever. Ik heb gewoon een beetje 

hoofdpijn, meer niet.’ Ik hoop dat hij niet ziet dat ik lieg, want ik heb 

het gevoel dat ik weer moet gaan liggen. ‘Waar is mam?’ 

‘Schiphol. En ze ging wat vroeger dan nodig was.’ Luke lacht. 

‘Volgens mij heeft het iets te maken met een knappe piloot. Ze wil 

het ons nog niet vertellen, maar ik vermoed dat ze iemand heeft ont-

moet.’ 

‘O. Leuk. Denk ik.’ 

‘Bij wie had je eigenlijk een feest?’ 

‘Ik weet niet of je hem kent.’ Luke is vorig jaar geslaagd en studeert 

al bijna een jaar. Hij doet een managementopleiding maar woont nog 

wel thuis. ‘Hij heet Dox.’ 

‘Dox Wijssen?! Serieus? Ja, die ken ik wel.’ Luke begint te grijnzen. 

Ik hoor duidelijk de verbazing in zijn stem. 

‘Wat?’ 

‘Nou, ik vind het niets voor jou, dat jij naar zo’n feest gaat.’ 

‘Hoezo niet?’ 

‘Nou, Dox en zijn vrienden staan erom bekend dat ze niet vies zijn 

van een pilletje en een snuifje.’
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Ik haal mijn schouders op. ‘Daar heb ik echt niks van gemerkt. 

Bovendien waren zijn ouders er gewoon bij.’ 

Luke vloekt. ‘Verdomme! Dood.’ Hij legt de controller neer en 

staat op. ‘Gelukkig dan voor jou. Dat zijn normaal gesproken wilde 

feesten. Hoe laat was je thuis?’ 

Ik probeer in het donkere gat in mijn hoofd informatie te vinden. 

Ik weet eigenlijk niet heel veel meer van gisteravond. Nou ja, dat ik 

mijn mond brandde aan een bitterbal. En dat Dox met me kwam pra-

ten. En ik weet nog dat hij een fles prosecco in zijn handen had, maar 

eigenlijk is mijn geheugen vanaf dat moment blanco. 

‘Eh, ik geloof rond half twee,’ zeg ik, maar eerlijk gezegd weet ik het 

niet. ‘Is er eten?’ Ik draai me om. Ik heb er geen zin in dat Luke me de 

les gaat lezen omdat ik niet precies meer weet hoe en wat. 

‘Mam zei dat we pizza’s mochten bestellen.’ Luke grijnst blij. Mam 

staat er normaal gesproken op dat we gezond eten. ‘Dat daten van 

haar heeft zo zijn voordelen.’ 

-

Na het avondeten loop ik naar mijn kamer en pak mijn telefoon, die 

weer opgeladen is. Ik zie dat ik allerlei berichtjes van Eline heb ge-

mist. 

Hé lieffie, pfff… wat een avond, hè?! Gaat het weer met je? 

Tabs? Zeg ff wat! 
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Heb je nog last van die val? Je ging echt zo enorm 

onderuit…

Hallohooooo! Leef je nog?

Ik lees de berichten nog een keer. Welke val? Waar heeft ze het over? 

Wacht… die schaafwonden en blauwe plekken bij mijn borst… ik ben 

dus blijkbaar gevallen. Ik moet haar echt spreken en druk op het bel-

icoontje. 
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ELINE

H
et scherm licht op. Eindelijk een teken van leven van Tabitha. 

Met mijn telefoon loop ik de tuin in. Het is vanavond wat fris-

ser dan gisteravond en ik wrijf over mijn armen. 

‘Tabs! Ga je lekker? Waar was je de hele dag?!’ 

‘Gewoon thuis. Met een enorme kater… echt, ik heb me vandaag 

zo ellendig gevoeld! Ik dacht even dat ik doodging of zo. Enorme 

hartslag en een hoofd dat op knappen stond. Ik drink echt nooit meer 

zo veel!’ 

Dat verbaast me niet. Tabitha was gisteravond enorm dronken. Ik 

kijk in de ruit van de glazen deur die de keuken van de tuin scheidt 

en zie mijn eigen reflectie. Ik ben best happy met mijn pasgeknipte 

witblonde haar, het staat een stuk volwassener nu het tot net op mijn 

schouders valt. 

‘O, dat is klote voor je. Maar je had natuurlijk ook enorm veel op… 

nooit geweten dat jij zo veel kon drinken! Je was redelijk grenzeloos. 

Heb je nog last van die val? Het deed gewoon pijn om naar je te kij-

ken, haha!’ 
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Het is even stil aan Tabitha’s kant van de lijn. ‘Ja, daarover dus… 

welke val?’ 

Ik begin te lachen. ‘Kom op! Toen we de straat uit fietsten bij Dox! 

Je ging finaal onderuit toen je tegen de stoeprand knalde. O, wauw…’ 

Opeens bedenk ik me iets. ‘Heb je een hersenschudding en daardoor 

geheugenverlies? Zou dat het zijn? Alleen kwam je niet echt op je 

hoofd terecht, maar toch!’ 

‘Geheugenverlies?’ 

‘Tabby, er zit een echo op de lijn. Alles wat ik zeg, wordt herhaald. 

Door jou. Wat heb je?’ 

‘Ik weet niet meer dat ik gevallen ben… maar ik begreep al niet 

waarom ik blauwe plekken heb. Mijn hele lijf voelt inderdaad bont 

en blauw en stijf.’ 

‘Jij kunt je niet herinneren dat je gevallen bent?’ Nu praat ik haar 

na. ‘Je kwam niet meer bij van het lachen! En voordat ik je thuis had 

gekregen achter op mijn fiets, was je alweer bijna een paar keer geval-

len! Jij moet echt nog veel bezopener zijn geweest dan ik dacht, als je 

je daar niets meer van herinnert.’ Ik grinnik. 

‘Eh, waar is mijn fiets eigenlijk? Mam zei iets over dat hij er niet 

was.’ 

Ik schiet in de lach maar eigenlijk kan ik het nauwelijks geloven. 

Meent ze dit nou echt of neemt ze me in de maling? ‘Die hebben we 

terug bij Dox gezet. Er zat een enorme slag in het voorwiel nadat je 

er keihard mee tegen de stoeprand was geknald.’ 

‘O.’ Tabitha klinkt alsof ze me niet gelooft. ‘Hoe ben ik dan thuis-

gekomen?’ 

‘Bij mij achterop. Ik moest je steeds vasthouden omdat je eraf 
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dreigde te vallen. Heeft je moeder er niets van gezegd dat je pas zo 

laat thuis was? Mijn ouders sliepen goddank heel diep, want anders 

had ik echt huisarrest gekregen tot aan mijn studententijd, denk ik.’ 

‘Hoe laat waren we thuis dan?’ 

Ik schud mijn hoofd vol ongeloof. Tabitha moet vannacht echt 

enorm de weg kwijt zijn geweest dat ze dit allemaal niet meer weet. 

‘Vijf uur vanochtend.’ 

Het blijft stil aan de andere kant. 

‘Tabby?’ 

‘Eh, ja, ik ben er nog… Vijf uur? Oh my god… Je maakt een grapje, 

toch? Het is een zwart gat in mijn hoofd. Ik kan bijna niet geloven dat 

ik niets meer weet.’ 

Ik bijt op mijn onderlip. 

‘Weet je echt niets meer? Wat herinner je je nog wel dan?’ Kan het 

echt zijn dat ze niet meer weet dat…

‘Nou ja, dat we naar dat feest gingen. En dat ik mijn mond brandde. 

En heel vaag dat ik met Dox ergens ging zitten, maar eigenlijk is de 

rest weg. Vanochtend werd ik wakker met mijn kleding nog aan en 

ik heb me nog nooit zo ellendig gevoeld. Ik heb tegen mam gezegd 

dat ik migraine had, maar het voelde bijna alsof ik flauw zou vallen, 

zo brak was ik. Ik heb echt veel te veel gedronken, blijkbaar, gisteren. 

Alleen weet ik dat dus ook niet meer…’ 

‘Tab,’ zeg ik zachtjes, ‘weet je dan ook niet meer dat je zei dat jij 

en Dox… nou ja, dat jij en Dox het met elkaar gedaan hebben in de 

tuin?’ 
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AL AIN 

E
line komt terug uit de tuin met haar telefoon in de hand. Ze ziet 

er verbijsterd uit. 

‘Nou ja, zeg! Tabby weet gewoon helemaal niets meer van gister-

avond! Dat, of ze prankt me! Ze wist niet eens meer dat ze vannacht 

zei dat zij en Dox all the way met elkaar zijn gegaan.’ 

We zitten samen op de bank naar The Voice te kijken. Ik zet het 

geluid uit. 

Eline kijkt me aan en schudt haar hoofd. ‘Ik snap er niets van. 

Zoiets vergeet je toch niet? Of zou ze het verzonnen hebben? Of 

neemt ze me nu in de maling? Maar waarom zou ze dat doen?!’ 

Ik moet een beetje lachen. Meiden kunnen altijd zo ver doorden-

ken over van alles en nog wat. 

‘Het is wel gebeurd, hoor. Dat zei Dox gisteren ook nog tegen mij.’ 

‘Echt?! Waarom heb je dat niet verteld?’ 

‘El, dat soort dingen… ik ga jou toch niet vertellen of mijn beste 

vriend een meisje gefixt heeft op een feest. En volgens Dox stelde het 

eigenlijk niet zo veel voor.’ 
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Eline kijkt me verrast aan. ‘Ik denk dat het voor Tabby wel wat 

voorstelde. Nou ja, ze herinnert het zich nu niet, maar Tabby is niet 

het soort meisje dat zomaar met iemand naar bed zou gaan.’ 

Ik haal mijn schouders op. ‘Dox wel. Dat boeit hem allemaal niet 

zo.’ 

‘Maar hij en Merel zijn toch nog niet echt uit elkaar? Ze hebben 

toch een time-out?’

Ze gaat aan de andere kant van de bank zitten en kijkt me aan. Ik 

kijk naar het moedervlekje bij haar lip en haar grote ogen. Ergens 

doet ze me altijd denken aan een hert. 

‘Ja, dat geloof ik wel.’ 

‘Zou jij dat doen? Als we een time-out zouden hebben? Met een 

ander meisje naar bed gaan?’ 

‘Nee. Ik ben Dox niet.’ Ik leun naar voren en streel haar wang. ‘En 

wij hebben geen time-out. En ik weet ook niet wat de afspraken zijn 

die hij en Merel met elkaar gemaakt hebben. Of ze in de tussentijd 

wel wat met anderen mogen doen.’ 

‘Denk je dat Dox en Merel weer bij elkaar komen?’ 

‘Geen idee. Met Dox weet je dat soort dingen nooit. En trouwens, 

als Tabitha zo veel gedronken heeft dat ze zich niets herinnert, kan ze 

ook niet weten dat Dox en zij het met elkaar hebben gedaan.’ Ik trek 

Eline tegen me aan en zoen haar haren. ‘Mmm. Je ruikt echt lekker. 

Hoe laat komen je ouders thuis?’ 

‘Rond elf uur.’ Eline lacht en nestelt zich tegen me aan. ‘Je hebt 

gelijk. Dat kan Tabby zich dan ook niet herinneren. Toch raar dat ze 

dat gisteravond zo overtuigend zei. En ze weet dus gewoon helemaal 

niets meer! Dat geloof je toch niet?’ 
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‘Dan heeft ze echt wel megaveel drank op. Hmmm, maar als jouw 

ouders pas rond elf uur thuiskomen… het is nu negen uur. Dan heb-

ben we dus nog alle tijd.’ Ik laat voorzichtig mijn hand langs haar rug 

glijden. ‘Ik verlang echt naar je…’ fluister ik in haar oor. 

Eline trekt haar hoofd terug en kijkt me aan. ‘Ik heb een beetje 

hoofdpijn en ben moe van gisteren. Ik heb niet zo’n zin.’ 

Ik kreun en grom en kus haar op haar haren. ‘Grrr! Echt niet?’ 

‘Echt niet,’ zegt Eline. ‘Sorry.’ 

‘Oké.’ Ik laat me met een dramatisch gebaar achterover tegen de 

bank vallen. ‘Tease,’ zeg ik en ik knipoog. ‘Grrr! Luizen. Bedorven 

banaan. Jansen van biologie. Zure melk.’

‘Wat doe je?!’ Eline kijkt me lachend aan. 

‘Mijn aandacht van jou af halen en aan heel vieze dingen denken. 

Dat helpt.’ 

Ze moet keihard lachen en leunt dan weer tegen me aan. ‘O, die 

kandidaat schijnt supergoed te zijn!’ Ze wijst naar een vrouw die bij 

The Voice op het punt staat haar auditie te doen. ‘Ssst. Ik wil luiste-

ren!’ 

Ik haal diep adem en leun met mijn kin op haar hoofd. Ik heb echt 

wel zin om meer te doen, maar als er één ding is dat ik nooit zou doen, 

is het mijn zin doordrijven. Mijn ouders hebben me altijd geleerd om 

iedereen met respect te behandelen. Om grenzen te respecteren. Ze 

hebben me geleerd dat niemand recht heeft op het lichaam van een 

ander. Hoe graag ik ook zou willen nu. 

Ik zoen Elines haren nog een keer en dan kijken we naar de auditie. 
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TA BITH A

I
k staar naar het plafond van mijn slaapkamer. De woorden van 

Eline dreunen al de hele avond na in mijn hoofd. 

Weet je dan ook niet meer dat je zei dat jij en Dox… nou ja, dat jul-

lie het met elkaar gedaan hebben in de tuin?

Dox?! Ik?! Ik kan het me niet voorstellen! Ik heb nog nooit seks met 

een jongen gehad. Gezoend, dat wel. Maar ik kan niet geloven dat ik 

echt iets met Dox gedaan heb. Dat zou ik toch moeten weten dan?! 

En in een tuin? Ik kreun en verberg mijn gezicht in mijn dekbed. Dat 

kan toch niet waar zijn?!

Hoe kan het dat ik niets meer weet van gisteravond? Het moet een 

vergissing zijn! Maar Eline zei dat ik het tegen haar verteld heb, van-

nacht. En vijf uur vanochtend pas thuis?! Ik begrijp er niets van. Wat 

weet ik nog meer allemaal niet?! Het is een vreselijk gevoel om me zo 

weinig te herinneren. Ik onderdruk een vlaag van paniek. 

Ik weet dat ik met Dox apart ging zitten om wat te drinken. En ook 

nog wel dat we gezoend hebben. Maar de rest is weg. Ik ken Dox hele-

maal niet goed, dus ik kan me niet voorstellen dat er meer is gebeurd. 
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Misschien riep ik dat alleen maar. Ik heb Dox’ telefoonnummer ook 

niet, anders kon ik hem appen. 

Ik zou hem op Instagram een privébericht kunnen sturen. Maar 

wat moet ik dan zeggen? ‘Hoi, het schijnt dat we gisteren wat gedaan 

hebben maar ik weet niet meer wat’? Nee, natuurlijk niet. Dat klinkt 

echt idioot. Ik schud mijn hoofd.

Tabs, rustig aan, spreek ik mezelf toe. Als jij je niet meer herinnert 

wat er gebeurd is, dan is de kans dat anderen het wel weten klein. 

Misschien riep ik maar wat. Ik zou het toch zeker zelf nog wel weten 

als ik het met Dox had gedaan? Dus kan ik het maar beter gewoon 

vergeten. Ik voel me enorm moe. Mijn lichaam is duidelijk nog niet 

helemaal hersteld van al die drank. Op mijn telefoon zoek ik Netflix 

op, ik zet Gossip Girl aan en val na een kwartier in slaap. 


