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PROLOOG

Ze schrok op door het geluid van zijn stem die door de gang 
bulderde. In combinatie met de wolken buiten, die steeds don-
kerder werden, klonk het extra dreigend. Cleo kromp inwendig 
in elkaar. Nee. Nee. Dit gebeurde niet echt. Als ze zich heel hard 
concentreerde op het rekenwerk dat voor haar lag, zou het mis-
schien weggaan. 

Ze hoorde nog een andere stem, iets zachter. Die was van 
de directrice. Achter haar werd gegniffeld en haar nekhaartjes 
gingen rechtovereind staan. Dat was Caroline. Die had de stem 
ook herkend. Ze woonde immers bij haar in de buurt. 

Een paar rijen voor haar begonnen twee andere klasgenoot-
jes druk met elkaar te fluisteren. 

‘Stilte!’ Dat was de juf. Cleo boog zich nog dieper over haar 
werk, maar die stem in de gang kwam dichterbij. Ze sloot haar 
ogen. Waarom kwam hij in deze staat op school? Had haar 
moeder hem niet tegen kunnen houden? Het had eraan zitten 
komen. Nee, niet dat hij naar school kwam. Dat had hij nog 
nooit gedaan. Maar deze bui. Haar moeder had er al een paar 
dagen bij hem op aangedrongen dat hij zijn medicijnen niet 
moest vergeten, maar hij voelde zich goed. Het was niet nodig. 
Hij was genezen.

De deur zwaaide open, maar ze hield haar ogen stijf geslo-
ten, alsof ze zich daarmee onzichtbaar kon maken. Zonder hem 
te zien, wist ze hoe hij eruitzag. Haren die alle kanten op ston-
den. Ogen die uitpuilden. Had hij wel zijn schoenen aan? Ze 
durfde niet te kijken.
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‘Cleo. Waar zit je, lastig kind?’
Kon ze nu maar verdwijnen. Gewoon opgaan in de lucht. 

Onzichtbaar. Dan zou ze een van de ramen openen en erdoor-
heen klimmen, het plein op. En dan… weg. En zonder gezien 
te worden naar haar huis gaan, in bed kruipen met de dekens 
over haar heen. Of nog beter: niet naar huis. Maar waar zou ze 
dan heen kunnen?

‘Daar zit je. Had je me niet gehoord? Het einde van de we-
reld is nabij!’ Zijn stem galmde dramatisch door het klaslokaal.

‘Meneer Williams…’ 
‘Onderbreek mij niet. Is dat wat u de kinderen leert? De 

storm begint al. We moeten opschieten. Wat kijk je me aan, 
snotaap. Jouw vader komt je ook nog wel halen. Het is niet vei-
lig in dit gebouw. Ik zag het net toen ik aan kwam lopen. Het 
dak beweegt. Ik zweer het jullie. Die directrice wilde niet luis-
teren, maar als jullie verstandig zijn…’

‘Meneer Williams, misschien kunt u beter…’
‘De kinderen zijn niet veilig, zeg ik toch. Cleo.’ Zijn stem 

werd luider. ‘Schiet eens op. Waarom blijf je daar zitten? Je 
brengt mij in gevaar. Als jij er niet was, had ik niet de deur 
uit gehoeven. Het dak stort in. Zien jullie die donkere wolken 
buiten? Dat is nog niets. Let op mijn woorden. Er komt een 
aardbeving en ons hele land zal de zee in verdwijnen!’

Hij stond ongetwijfeld met zijn armen te zwaaien. Spetters 
speeksel werden ook rijkelijk rondgestrooid als hij in zo’n bui 
was. Zouden haar klasgenoten het zien? O, kon ze maar weg-
kruipen. Ophouden te bestaan. 

Er klonk gegiechel naast haar. Ze keek op en tientallen ogen 
staarden in haar richting. 

‘Ga maar, Cleo,’ klonk de stem van haar juf kalm. Te vrien-
delijk. Te zacht. Tranen prikten achter haar oogleden, maar ze 
mocht niet huilen. Ze mocht niet laten zien hoe diep ze zich 
schaamde, hoe vernederd ze zich voelde. Ze sloot haar schrift 
geruisloos, haar pen stopte ze in haar etui en toen stond ze 
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langzaam op. Haar vader wachtte niet eens op haar, maar was 
het lokaal uit gebeend toen hij zag dat ze overeind was geko-
men.

‘Sssstorm!’ siste Caroline achter haar.
‘Oehhh, de wereld vergaat,’ mompelde Andy toen ze langs 

hem liep.
Twee andere jongens trokken een raar gezicht en weer een 

paar anderen onderdrukten een lach. Cleo voelde alle ogen 
prikken in haar rug toen ze naar de deur liep. Nicky, die vlak bij 
de deur zat, fluisterde net hard genoeg zodat zij het kon horen: 
‘Gestoord.’ Waarop Jill in de lach schoot. 

Snel opende ze de deur en verdween op de gang. Haar maag 
voelde loodzwaar aan en het was alsof haar keel dichtgeknepen 
was. Ze stond nu dan wel buiten, maar morgen moest ze weer 
terug. Zelfs als haar vader voortaan niet meer op school ver-
scheen, zouden haar klasgenoten dit niet vergeten. Net zoals 
ze niet waren vergeten hoe Caroline vorige maand in geuren en 
kleuren had verteld dat Cleo’s vader in zo’n vreemde bui allerlei 
spullen uit hun huiskamer op straat had gegooid. Of die keer 
dat Andy van zijn moeder had gehoord dat haar vader door 
de straat had gerend en overal had aangebeld… Ze staken alle-
maal de draak met hem. En met haar. Cleo deed alsof het haar 
niets deed, maar als er een smerig goedje zou bestaan dat haar 
onzichtbaar kon maken, zou ze niet aarzelen dat in te nemen. 

Morgen zou nog erger worden. Iedereen had haar vader nu 
in deze staat gezien. Het had geen zin gehad dat ze haar vrien-
dinnetjes nooit thuis had uitgenodigd om te spelen, om samen 
huiswerk te maken. Dat ze geen feestjes had gevierd uit angst 
dat haar vader dan juist in zo’n bui zou zijn. Het was allemaal 
voor niets geweest. Iedereen was er nu in één klap van op de 
hoogte. Haar moeder zou zich kapot schamen en haar erop 
aankijken. De hele school zou er straks over kletsen. 

Bestond er maar een manier om voor altijd weg te blijven. 
Nooit meer terug naar deze klas. Nooit meer hun gefluister en 
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geroddel achter haar rug horen. Nooit meer de flauwe grappen 
over haar vader aanhoren. Er zou nu geen einde aan komen… 

Ze opende de buitendeur van de school. Haar vader liep al 
verderop in de straat, wilde gebaren makend en iedereen waar-
schuwend dat de wereld zou vergaan. Met een zucht haastte 
Cleo zich achter hem aan. Het begon te regenen en de lucht 
was drukkend. Ergens begon het al te rommelen en een blik-
semschicht schoot door de lucht. Bezorgd keek ze naar wolken 
die zich samenpakten boven haar hoofd. Een donderklap deed 
haar ineenkrimpen. Waar was haar vader? Waarom wachtte 
hij niet op haar? Ze begon te rennen. ‘Papa, wacht!’ Haar va-
der hoorde haar niet door het gedreun van de donder heen. 
Het ging nu flink tekeer. ‘Papa!’ De donder knalde. De bliksem 
knetterde. Nu heel dichtbij. Ze werd bang. Ineens dook haar 
vader voor haar op. Zijn ogen stonden wild en zijn verregende 
verschijning deed hem er nog waanzinniger uitzien. ‘Rennen, 
Cleo!’ brulde hij. ‘De wereld vergaat!’ En daar ging hij weer. Op 
een loopje voor haar uit. Ze kon hem niet bijhouden en algauw 
was hij helemaal uit haar zicht verdwenen. Waarom wachtte 
hij niet op haar? Waarom liet hij haar alleen? Ze was zo bang…

montpellier.indd   8 14-11-18   15:30



9

HOOfdstuk 1

Het aanbod kwam als geroepen. Natuurlijk moest ze dat met 
beide handen aangrijpen. Het was perfect. Wat had ze te ver-
liezen? Niets. 

Al wekenlang ging ze met buikpijn naar haar werk. En dat 
had echt niet te maken met haar saaie werkzaamheden. De 
cijfers kwamen haar neus uit, absoluut, maar daar had ze nog 
mee kunnen leven. Maar het misselijke gevoel waar ze iedere 
dag mee opstond, het loodzware gevoel in haar maag tijdens 
de metrorit, haar keel die steeds verder dichtkneep naarmate 
ze het kantoor naderde… dat alles was begonnen sinds ze een 
nieuwe collega had. Een vrouw die ze dacht te hebben achter-
gelaten toen ze haar vorige baan achterliet, maar die nu opeens 
weer samen met haar moest werken en haar werkplek verziek-
te. De plek waar ze nu al een tijdje werkte en waar niemand 
haar had gekend, waar niemand wist waar ze vandaan kwam, 
waar niemand wist van haar vader en waar niemand wist van… 
hem. 

Ze zou zo graag deze kans willen grijpen. Weg uit het re-
genachtige Londen, weg van de roddels, weg van de teleurstel-
lingen, weg van de pijn en naar een plek waar niemand haar 
kende. 

Haar vinger drukte op de bel. Haar hand trilde. Alle redenen 
voor ‘gaan’ vervaagden. 

De zoemer klonk en ze kon doorlopen. Snel de lift in en 
naar boven. Op de derde verdieping ging een deur open en daar 
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verscheen het stralende gezicht van de reden die ‘blijven’ riep. 
‘Oma!’ Ze omhelsde het lieve vrouwtje net even wat uitbundiger 
dan normaal. 

‘Kom gauw verder, Cleo. De thee staat al klaar.’ Haar oma 
keek nog eens aandachtig naar haar gezicht en ging haar toen 
voor naar het kleine woonkamertje. ‘Wat is er aan de hand, 
meis?’ 

Cleo liet zich vallen op de bank waar ze altijd zat als ze hier 
was. ‘Er is niets aan de hand.’ Ze reikte naar de tijdschriften op 
de tafel, waaruit ze zou voorlezen. ‘Met welke zal ik beginnen?’ 

Haar oma schoof de tijdschriften buiten haar bereik. ‘Waar-
om die sombere blik in je ogen?’

Cleo liet haar hand zakken en slaakte een diepe zucht. 
‘Soms krijg je een aanbod dat te mooi lijkt om waar te zijn.’ Ze 
staarde peinzend naar de mooie kopjes op de tafel, waar haar 
oma zojuist thee in had geschonken. Dit zou ze zo missen. Als 
ze het zou doen. 

‘Drink eerst je thee en vertel me dan alles over dat aanbod.’ 
Haar oma pakte de pot waar ze koekjes in bewaarde en hield 
deze Cleo voor. Zelfs deze simpele handeling maakte haar wee-
moedig. Ze pakte een koekje, maar wachtte niet tot ze haar thee 
op had om het hele verhaal aan haar oma te vertellen. ‘Nou, 
die bezuinigingen op mijn werk zijn een feit. Er moet flink wat 
personeel weg. Nu krijgen we eerst de kans om uit onszelf weg 
te gaan, met een bonus. Blijf je, dan is het maar hopen dat je 
later niet alsnog de laan uit gestuurd wordt. Ik had het hierover 
met Sophie en toen kwam zij met dit plan.’ Ze beet een stukje 
van haar koekje terwijl ze een blik wierp op het gezicht van 
haar oma, maar er was geen afkeur in haar ogen te lezen. Zo 
heel anders dan haar moeder. Die zou alleen even haar ogen 
ten hemel slaan en haar hoofd schudden, maar daarna zou ze 
haar aandacht weer richten op serieuze zaken. Zoals haar ei-
gen werk. Ze zou er verder geen woorden aan vuilmaken, maar 
haar hele houding zou afkeuring uitstralen. Haar oma knikte 
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haar aanmoedigend toe, dus vervolgde ze haar verhaal. ‘Haar 
oom en tante hadden haar laatst gevraagd hun huis in Zuid-
Frankrijk opnieuw in de verf te zetten, maar ze heeft net een 
nieuwe baan waar ze het heel erg naar haar zin heeft en die wil 
ze niet kwijt, natuurlijk.’ 

‘Dus vroeg ze jou? Maar dat is toch geweldig? Dit is de beste 
tijd van het jaar. Alle bloemen in bloei. Heerlijke temperatu-
ren. Lente zoals lente hoort te zijn. En daarom ben je zo som-
ber? Waarom dat in vredesnaam?’ Haar oma pakte haar han-
den vast over de tafel heen en keek haar indringend aan. ‘Dit is 
wat je nodig hebt!’

‘Ze hebben daar geen internet. Geen televisie. Geen radio. Ik 
ga me vast gigantisch vervelen.’

‘Daar heb je een mobiel voor. En ik weet zeker dat jij je niet 
gaat vervelen.’

‘En ik moet de hele boel in de verf zetten. Dat heb ik nog 
nooit gedaan!’

‘Dat is nu echt een klusje voor jou. Lekker met je handen 
bezig zijn. Dat komt wel goed.’

‘Mama en Zoe verklaren me voor gek als ik het doe.’ Haar zus 
was erbij geweest toen Sophie dit idee had geopperd en ze had 
haar al laten weten dat dit haar carrière geen goed zou doen. 
Zoe zei hardop wat haar moeder dacht. Ze had het vaker ge-
hoord. Iedere keer als ze weer switchte van baan en iedere keer 
als ze de door Zoe georganiseerde date met een of andere advo-
caat afzegde. Allemaal collega’s van Zoes eigen man. Omdat zij 
gelukkig was met een advocaat, dacht ze dat Cleo dat ook zou 
zijn. Volgens haar zus was ze een wegloper. Ze werkte niet aan 
haar toekomst. Zou een paar maanden in het buitenland zo in 
haar nadeel gaan werken?

Oma klakte hoofdschuddend met haar tong. ‘Daar laat jij 
je toch niet door weerhouden? Ze leggen zich er heus wel bij 
neer.’

Nog steeds twijfelde Cleo, maar de echte reden had ze niet 
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uitgesproken. Die reden zat namelijk tegenover haar. Haar 
oma. 

Haar oma kneep in haar handen. ‘Maak jij je zorgen om mij?’
Cleo sloeg haar ogen neer. Haar oma kende haar te goed. 
‘Ik red me echt wel. In plaats van dat je iedere week hier 

komt, bel je me gewoon. Dan kunnen we ook praten. En je hebt 
me zo fijn geholpen met die luisterboeken, dus eigenlijk is dat 
voorlezen van jou niet echt nodig. Het wordt tijd dat je aan 
jezelf denkt. Ik maak me zorgen om jou. Je bent al weken niet 
meer jezelf.’

Verrast keek Cleo haar oma aan. Ze had met niemand ge-
praat over wat er op haar werk was gebeurd, maar blijkbaar had 
haar oma toch iets gemerkt.

‘Neem ontslag, dan heb je in ieder geval die bonus,’ vervolg-
de haar oma. ‘Vergeet je werk. Je bent daar toch niet gelukkig. 
En vergeet even te leven volgens de verwachtingen van je moe-
der en je zus. Toe, doe mij een plezier en grijp die kans.’

‘Ik vind het hier altijd zo fijn.’ Cleo gebaarde naar de ruimte 
om zich heen. ‘En ik zal je echt heel erg missen.’

‘Natuurlijk zal ik jou ook missen, maar ik wil graag een ge-
lukkige Cleo zien. Zo’n verblijf in het buitenland, in je eentje, 
zal je goeddoen.’ De smekende blik van haar oma brak beetje 
bij beetje haar verzet. Ze wilde zo graag weg. Een huis in de 
verf zetten tegen een gratis verblijf in Zuid-Frankrijk? Een be-
ter plan had ze zelf niet kunnen bedenken. Ze snakte er zo naar 
om haar werk, maar vooral haar collega’s, vaarwel te zeggen. 
Even weg van alles en naar een plek waar niemand haar kende. 
Even op adem komen en zichzelf zijn. Montpellier was niet het 
einde van de wereld. Volgens Sophie was het twee uur vliegen 
van Londen. In twee uur tijd kon ze in een andere wereld zijn. 
Maar in dezelfde tijd kon ze ook weer terug zijn. 

Ze keek op naar haar oma en trof een paar glinsterende 
ogen. Haar oma wist dat ze was overtuigd. 

‘Ik ga straks mevrouw Wallington bellen.’ Sophies tante zou 
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opgelucht zijn, dat wist ze nu al. Ze had er al erg mee in haar 
maag gezeten dat ze zelf deze keer niet naar Frankrijk kon en 
dat haar eigen nicht hun ook niet waar kon nemen. 

Cleo stond op en sloeg haar armen om haar oma heen. Haar 
oma leek zo teer, maar eigenlijk was het de krachtigste vrouw 
die ze kende. Ze snoof de bekende geur op. Lelietjes-van-dalen. 
Haar oma was dol op die geur. Haar hart kneep samen. Ze zou 
haar vreselijk missen, maar ze wist ook dat ze er goed aan deed 
om te gaan. 

Voor het eerst sinds tijden verscheen ze met een glimlach 
om haar lippen op haar werk. Ze kroop achter haar computer, 
maakte een afspraak bij Personeelszaken en verwijderde daar-
na alles wat persoonlijk was. Voor het eerst sinds weken had 
ze geen last van het gemompel van collega’s en vroeg ze zich 
niet af of er weer over haar gekletst werd. Alles liet ze van zich 
afglijden. 

Halverwege de ochtend kon ze terecht bij Personeelszaken, 
waar alles nog eens goed met haar doorgenomen werd en ze 
eindelijk haar handtekening kon zetten onder een paar do-
cumenten die haar ontsloegen van alle werkzaamheden. Een 
last viel van haar schouders toen ze weer op de gang stond. Ze 
mocht gewoon gaan! Ze had niets meer te zoeken op haar af-
deling. Ze was vrij. Niemand wist dat ze ontslag had genomen 
en niemand wist van haar plannen. Even overwoog ze om haar 
collega’s ervan op de hoogte te stellen. Als zij hier volgende 
week weer achter hun computers zaten, zat zij lekker in de zon 
in Zuid-Frankrijk. De gedachte aan hun verbaasde gezichten 
was het bijna waard. Bijna. Ze grinnikte bij zichzelf. Het was 
nog fijner om gewoon te vertrekken. Ze hoefden niet te weten 
waar ze heen ging. 

Ze rechtte haar schouders en liep met een lichte tred naar 
de uitgang. Ze hoefde hier nooit meer te komen. 
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