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Met een dikke, gebreide shawl om haar nek en een warme jas aan stapte Cleo naar buiten. 

Geroutineerd trok ze de voordeur achter zich dicht en meteen werd ze overvallen door een 

koude, gure wind die haar heel even de adem benam. Het miezerde. O ja, herfst. Even 

vergeten. Het leek wel gisteren dat ze in haar bikini lag te zonnen op het balkon, met een glas 

cola met ijsklontjes in haar ene hand en haar favoriete boek in de andere. Nu was het 

plotseling half oktober en was de zomer ineens voorbij. Althans, voor haar gevoel dan. 

Volgend weekend ging de klok alweer een uur achteruit en dat betekende automatisch dat de 

tijd van warme, gebreide truien en dikke jassen nu toch echt weer aanbrak. Cleo was al niet 

zo’n held in ‘spannende’ kledingkeuzes, maar haar wintergarderobe was simpelweg treurig te 

noemen. Vijftig tinten grijs, maar dan letterlijk. 

 De koude wind vond een minuscule opening tussen haar shawl en de kraag van haar 

jas en kroop genadeloos langs haar nek over haar rug. Cleo trok haar jas nog iets dichter om 

zich heen en liep morrend naar de fietsenberging naast haar huis. Waarom had ze Kim ook 

alweer beloofd haar te helpen bij het uitzoeken van een nieuwe fotocamera? Ze had helemaal 

geen verstand van dat spul, en waarom kon Kim zo’n ding eigenlijk niet gewoon online 

bestellen? Dan hadden ze vandaag lekker op de bank kunnen kruipen met een goed boek. 

Toegegeven: voor haar beste vriendin deed Cleo alles en Kim wist dat maar al te goed. 

Misschien dat ze me daarom ook heeft gevraagd om mee te gaan, dacht Cleo. Kim wist dat ze 

het bij Abigail en Sophie niet hoefde te proberen; die zouden haar vierkant uitlachen als ze 

vroeg om ‘even’ heen en weer te gaan naar Amsterdam. Op deze rotdag. In dit rotweer. 

Anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Nogmaals, waarom deed ze dit ook alweer? 

 Bij de fietsenberging aangekomen zag Cleo dat Kim haar eigen fiets al uit het rek had 

gemanoeuvreerd.  

 ‘Hé, slome! Schiet op, man, straks missen we de trein!’ riep haar vriendin. 

 ‘Dat zou vervelend zijn,’ mompelde Cleo. ‘Moeten we weer helemaal terug naar 

binnen. Op de bank, onder een dekentje, met een kop koffie. En een boek. En een stuk van die 

mokkataart die ik nog overheb van gisteren. Goh, vervelend. Echt vervelend.’ 

 Kim grijnsde breed en gaf haar een stomp tegen haar schouder. ‘Zeg, aansteller, zo erg 

is het niet.’ 

 Cleo snoof terwijl ze langs haar vriendin liep en de fietsenberging binnenstapte. 

‘Natuurlijk wel. De herfst is zonder enige twijfel het vreselijkste seizoen van het jaar,’ zei ze, 

terwijl ze plechtig een wijsvinger de lucht in stak. ‘Je hebt geluk dat het alleen miezert, anders 

was ik überhaupt niet eens naar buiten gekomen en had je mooi in je eentje kunnen gaan.’ 

Mopperend trok ze haar fiets los uit de kluwen van twee andere fietsen, reed de roestige 
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tweewieler naar buiten en deed de deur achter zich dicht. ‘Al goed, al goed. Ik ga met je mee. 

Op één voorwaarde: dat jij zo –’ 

 ‘Koffie regelt? Already ahead of you, my dear. Hier.’ Kim haalde een thermosbeker 

achter haar rug vandaan en drukte die in Cleo’s handen. ‘Net gezet, toen jij twijfelde tussen 

dat lichtgrijze en dat donkergrijze shirt. Waarschijnlijk niet zo lekker als wanneer jij het zou 

zetten, maar hé, het is de gedachte die telt. Kom op, zuurpruim. Let’s go.’ 

 

Als ze elkaar vandaag zouden ontmoeten, waren Cleo en Kim misschien niet eens vriendinnen 

geworden. Ze verschilden als dag en nacht: Kims favoriete seizoen was de herfst, Cleo hield 

meer van de lente. Kim was een echte designliefhebber en had jarenlang gespaard voor haar 

eerste designstoel (eentje van een Deens merk waar Cleo nog nooit van gehoord had en 

waarvan haar mond openviel toen haar vriendin vertelde hoeveel het ding moest kosten), 

Cleo’s inrichting bestond vooral uit meubels van een… ánder Scandinavisch merk. 

 Zelfs qua uiterlijk konden ze niet sterker verschillen: Kim had lang, donkerbruin haar 

en droeg altijd een zwarte coltrui (waarvan ze er twintig had, maar die allemaal ‘écht wel 

verschillend waren’) en een nette pantalon, Cleo had sprieterig, hoogblond haar en was uit te 

tekenen in een skinny jeans met een shirt uit de H&M basic-collectie. Maar het leven was nu 

eenmaal zo gelopen. Kim was in de tweede klas van de middelbare school verhuisd naar het 

huis tegenover dat van Cleo. Kim en haar ouders waren daarmee de enige niet-

zeventigplussers in de straat – op Cleo en haar moeder na, natuurlijk. Zelfs Ollie, de jack 

russell van mevrouw Pietersen van nummer vijftien, was in hondenjaren de pensioenleeftijd 

ruim gepasseerd: Cleo liet hem elke zondagavond uit en was dan bijna een uur bezig om een 

simpel blokje om te lopen met het beestje. 

 Hoewel Cleo altijd aandrong dat het echt niet nodig was, bedankte mevrouw Pietersen 

haar steevast met een enorme hoeveelheid kerstkoekjes – ongeacht welk seizoen het was. 

Cleo verdacht haar buurvrouw ervan dat haar complete kelder stond volgepropt met een 

voorraad die groter was dan die in het gemiddelde supermarktschap in december, maar het 

waren van die kransjes met suikerstukjes erop (Cleo’s lievelings), dus ze vond het niet heel 

erg. 

 Toen het TE KOOP-bord uit de tuin van het huis aan de overkant werd gehaald en er een 

kleine vrachtwagen van een verhuisbedrijf op de oprit tot stilstand kwam, zat Cleo met haar 

neus tegen het raam geplakt. Voor haar gevoel woonde heel bejaard Nederland al in hun 

straat, dus móésten er wel jongere mensen komen. Ze slaakte dan ook een gilletje van 

blijdschap toen ze een man, een vrouw, en… een meisje van haar leeftijd uit de verhuiswagen 
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zag stappen. Haar gebeden waren eindelijk verhoord. Het gezicht van het meisje stond 

weliswaar op onweer, maar Cleo liet zich niet kennen. 

 Samen met haar moeder Lauren beende ze in sneltreinvaart naar de overkant van de 

straat en terwijl de volwassenen kennismaakten, raakte Cleo met haar nieuwe buurmeisje aan 

de praat. Kim heette ze, en ze was boos omdat ze haar vrienden en vriendinnen achter had 

moeten laten om hierheen te verhuizen. Ze vond het een rotstad, veel kleiner dan ze gewend 

was en snapte niet waarom haar ouders hier zo nodig wilden wonen. Helemaal omdat zij 

sowieso de helft van de tijd in het buitenland zaten om natuurdocumentaires te filmen, en haar 

tante dan zou komen logeren. Dat kon toch ook gewoon in hun oude huis, dus waarom 

moesten ze verhuizen naar een veel kleiner huis in een veel kleinere stad? 

 Cleo bood aan om samen een stuk te gaan fietsen en haar zo de stad te laten zien. Ze 

beloofde dat het minder erg was dan Kim dacht. Kims ouders vonden het een goed idee, haar 

fiets werd uitgeladen en Cleo en Kim spendeerden de hele dag samen. Aan het eind van de 

middag zaten ze in de voortuin van Cleo een ijsje te eten en had Kim de helft van de stad al 

gezien. Oké, klein was het inderdaad, maar ze had toe moeten geven dat het minder erg was 

dan gedacht.  

 Aangezien er maar één middelbare school was en Kim net als Cleo havo deed, was het 

vrijwel zeker dat de meiden bij elkaar in de klas zouden komen. En zo geschiedde: op de 

eerste schooldag van het tweede jaar stapte er een blond meisje met piekerig haar de drempel 

van het klaslokaal over, met in haar kielzog een bezorgd kijkend meisje met lang bruin haar. 

Nog voordat Kim ook maar één woord had gezegd, had Cleo haar al voorgesteld aan haar 

vriendinnen Abigail en Sophie, en tegen de tijd dat de tweede pauze begon waren de vier 

meiden onafscheidelijk. 

 Toen Sophie en Abigail na de havo in Utrecht en Eindhoven gingen studeren en op 

kamers gingen, bleven Cleo en Kim thuis wonen. Cleo ging eerst een jaartje werken om wat 

geld te verdienen voor haar studie en Kim kon met de trein op en neer naar haar 

fotografieopleiding. Toen een collega van Cleo samen met haar vriend verhuisde naar een 

andere stad en Cleo en Kim allebei toch wel graag op zichzelf wilden wonen, was de 

rekensom snel gemaakt: de vriendinnen werden huisgenoten. 

 Inmiddels was het vier jaar later en was Kim van plan om komend jaar af te studeren, 

hoewel ze nog steeds geen afstudeerproject had gevonden. Ze wist in elk geval dat het ergens 

in een grote stad moest zijn, want hun eigen woonplaats was toch eigenlijk echt te klein om 

een groot fotografieproject op te zetten. Er was niet eens een galerie, dus exposeren kon 
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sowieso al niet. Wat ze al helemaal zeker wist was dat het een grootse, bijzondere portretserie 

moest worden die mensen aan het denken zou zetten. 

 


