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NOORDERLICHT

Is er echt geen andere manier?’
Reya strompelt door iets wat nog het meest lijkt op een dikke laag 

vol ijskoude schapenwol. Het spul komt tot haar knieën en het is 
heel moeizaam waden, zeker in de kleren die ze van Michal moest 
aantrekken.

‘Je wilde toch het atelier van de bloembinder bezoeken?’
‘Ik wist niet dat we erheen zouden lópen.’
‘Ik dacht dat je sneeuw fantastisch vond.’
‘Om te zien. Liefst van veraf.’
Michals lach wordt gedempt door de dikke kap en de sjaal die hij 

voor zijn gezicht heeft geknoopt om het te beschermen tegen de kou. 
Alleen zijn ogen zijn nog zichtbaar, en Reya herkent de twinkeling 
die daarin te lezen ligt.

‘Niet zeuren, je hebt het tenminste warm.’
Warm is het foute woord. Het is alsof iemand het donsdeken waar 

ze vannacht onder sliep met een rits om haar lijf heeft genaaid. Reya 
kan zich nauwelijks bewegen. Maar misschien mag ze inderdaad blij 
zijn dat ze het niet koud heeft, want als de thermometer aan de deur 
van hun gastenverblijf de waarheid spreekt, is het twintig graden 
onder het vriespunt. Dat is ongeveer veertig graden kouder dan ze 
het elke dag van haar leven in de serres heeft gehad. En het verschil 
went slecht.

‘
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Reya denkt aan Robin, haar beste vriend. Misschien zit die zich 
nu wel te amuseren in de woestijnserre. Daar is het zo droog en 

warm dat Arizona, haar tamme slang, daar het liefste zit. Van Robin 
heeft ze een gloeisteen meegekregen: als ze die tussen haar vingers 
houdt, krijgt ze het ook helemaal warm. Maar met de dikke hand-
schoenen die ze nu aan heeft, lukt het niet om die vast te houden. De 
serres zijn een andere wereld.

Aan de nachthemel ziet ze plots een glimp van iets helders, iets 
groens. Verbaasd blijft Reya staan. ‘Wat is er?’ vraagt Michal. Het 
vreemde licht is weer verdwenen. Reya schudt het hoofd.

‘Niets. Mijn verbeelding.’’

Het atelier van de bloembinder ligt een klein eindje buiten het dorp. 
Een vreemde man, zeiden ze in het gastenverblijf. Een kunste-

naar, een zonderling. En of ze daar écht heen wilden. Maar Reya was 
vastbesloten. Ze wilde de enige plek zien waar het midden in deze 
barre winter nog groen was. Zelfs als ze daarvoor een paar honderd 
meter door ijskoude schapenwol moest waden.

Het huis van de bloembinder doemt op in het duister, en al van op 
een afstand ziet Reya wat haar hart bij hun aankomst in dit door-
gangsdorp sneller liet slaan: de planten in het warme licht achter de 
ramen. Niet zomaar een plantje of twee in een pot, maar een bonte 
verzameling in alle kleuren en formaten, sommige tot aan het plafond.

De laatste meters sneeuw zijn de zwaarste. Het huis torent boven 
hen uit en de ramen zijn hoger dan ze dacht. De planten ook. Er 
hangen slingers, kerstballen en lichtjes in. Reya kan niet wachten 
om naar binnen te gaan.

Als ze de deur openduwen, spoelt de geur als een golf over hen 
heen: dennentakken, amaryllis, lelie, helleborus, maretak... Warm, 
levend groen. Reya’s ogen worden vochtig, en het komt niet door het 
plotse verschil in temperatuur.
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Michal sluit de deur achter hen en Reya kijkt met open mond 
het atelier rond. Overal staan, hangen en groeien planten. Een hele 
wand is gevuld met bundels kleurrijke takken. Emmers met bloe-
men verdringen elkaar op de grond. In een hoek van het vertrek 
staat de kerstboom, volgeladen met blinkende hebbedingen. Maar 
het meest indrukwekkend zijn de creaties van de bloembinder: wer-
velende composities van stengels, bloemen en vruchten, fris alsof ze 
pas gegroeid zijn, gestold tot kunstwerk.

‘Michal, kijk!’
Michal duwt zijn ijzige sjaal een eindje naar beneden. ‘Dit zou 

Gregor gezond jaloers maken.’
‘Heeft je moeder je niet geleerd je voeten te vegen?’
Uit de schaduwen tussen de planten verschijnt een man. Reya zet 

verschrikt een stapje achteruit. Michal wijst haar op de snel groeien-
de plassen smeltende sneeuw waar ze staat, en haastig veegt ze haar 
laarzen af aan de veel te kleine mat voor de deur.

‘Wat moeten jullie?’
De bloembinder is niet jong meer. Hij heeft priemende ogen en 

Reya weet niet of hij haar spottend dan wel boos aankijkt. Het liefst 
zou ze meteen weer naar buiten lopen, maar Michal glimlacht be-
leefd.

‘We hoorden dat u bijzonder werk maakt. En mijn vriendin hier’, 
hij legt zijn hand op Reya’s schouder, ‘kent wel iets van planten.’

‘Niemand waardeert planten’, snuift de bloembinder. ‘En zeker niet 
hier, in dit achterlijke gat.’

‘Wij komen niet uit het dorp, we zijn op doorreis.’
‘Nog erger. Dan koop je niets.’ Zijn vingers glijden langs de grillige 

houten tak waar hij een rank bloemen omheen heeft gedrapeerd. 
Het lijkt alsof ze vanzelf zo gegroeid zijn, maar als je goed kijkt, zie 
je dat dat eigenlijk niet zo is. Het is ongelooflijk knap gedaan, het 
lijkt wel toverij.

‘Wat u maakt, zijn kunstwerken’, mompelt Reya.
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De bloembinder snuift. Zijn handen blijven rusten op de stronk 
en zoals hij daar staat, lijkt hij plots vergroeid met de ranken en de 
grillige knopen in het hout.

‘Dat kun jij nu wel zeggen, meisje, maar morgen, of volgende week, 
is dit’ – hij kijkt misprijzend naar de tak en de ranken – ‘goed voor 
de composthoop.’

‘Maar...’
De bloembinder draait zich om naar de rij emmers met bloemen 

en plukt een bloeiende stengel uit de dichtstbijzijnde. Hij houdt hem 
haar voor. ‘Is dit een plant?’

‘Ja, natuurlijk.’
‘Fout. Dit is een afgeknipt stukje leven dat heel traag aan het dood-

gaan is.’
Reya kijkt naar de tere witte bloemen. Ze lijken op sneeuwvlokken. 

Alle sneeuw die zij en Michal mee binnen hebben gebracht, is intus-
sen ook weg, gesmolten tot plassen op de vloer en op hun kleren. 
‘Jij noemt mij een kunstenaar en dat is een leuk, duur woord, maar 
kunst is iets wat de eeuwen doorstaat. Ik vecht met de dood en niets 
van wat ik maak, blijft bestaan. Niets.’

Op een vreemde manier doet hij haar plotseling denken aan Robin. 
Niet haar vriend zoals ze hem achterliet in de serres, vrolijk en bezig 
en verbonden met alles wat er leefde, maar een oude, bittere versie, 
gevangen in een ander bestaan. Ook deze man voelt planten aan 
tot in zijn vingertoppen en kan ze laten doen wat hij wil. Maar hoe 
kunstig hij ze ook schikt, bindt en drapeert, hij ziet ze nooit verder 
groeien. Omdat hij ze niet kan laten wortelen.

‘Vader, ben je weer je vrolijkste verhaal aan het vertellen aan deze 
mensen? Waar zijn je manieren?’ Een heldere stem laat Reya op-
kijken. De vrouw die opdoemt achter de bloembinder heeft grote 
groene ogen, wit stekelhaar en een lach als een omhelzing.

‘Trek die dikke spullen uit en ga even zitten!’ Ze tovert twee stoe-
len tevoorschijn, en even later ook een fles en enkele kleine glaasjes. 
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‘Willen jullie een opwarmertje?’
‘We willen niet te lang storen’, zegt Michal.
‘Nonsens. Jullie zijn hier op het goeie moment. Op mijn eentje met 

deze zuurpruim’ ze geeft haar vader een klinkende zoen op de wang, 
‘wordt het nooit gezellig.’

De bloembinder gromt iets en gaat naar zijn atelier. Maar even 
later komt hij toch terug, hangt zijn schort aan de haak en aanvaardt 
het glas dat zijn dochter hem geeft.

‘Hier.’ Ze steekt er Michal en Reya ook elk een toe. ‘Ik ben Sarah. 
Op het nieuwe jaar! En op alles wat in het oude mag blijven.’

Reya voelt zich heerlijk warm, tot in de toppen van haar tenen. 
Haar wangen gloeien en ze durft de bloembinder zeggen wat ze al 
een hele tijd denkt.

‘Als het hier zo lastig werken is, waarom ga je niet ergens anders 
heen met je planten? Ergens waar je ze in volle grond kunt zetten?’

‘Zo eenvoudig is dat niet’, bromt hij.
‘Maar...’

Niet alles wat je kunt bedenken, is ook echt mogelijk, Reya.’ Michal 
pakt het glas dat ze van Sarah kreeg en zet het een eindje opzij. 

‘Waarom zetten jij en Mendel niet gewoon de ramen van de serres 
open? Of plantten jullie de jonge bomen en struiken niet buiten?’ 
Reya gaapt hem aan. ‘Dat bedoel ik.’

‘Komen jullie van de serres?’ Sarahs ogen worden groot. ‘Daar wil 
ik al heel mijn leven heen! Vertel!’ Reya begint, maar al na een paar 
zinnen stokt ze. Het lukt haar niet om de plek waar ze opgroeide met 
woorden tot leven te roepen. En als ze denkt aan Mendel en Robin 
krijgt ze een dikke krop in de keel. Michal geeft haar een kneepje in 
haar schouder neemt het van haar over. Zijn stem is warm en rustig, 
en door zijn ogen zijn de serres misschien zelfs nog mooier.

Hij vertelt het goed.

‘



.  185  .

Even denkt Reya dat Robin achter haar staat, zo dichtbij voelt hij. 
Reya kan weer glimlachen. Ja, hé? Ze luistert naar het gesprek tus-
sen Michal en hun gastvrouw. Sarah heeft zelf ook groene vingers 
en haar enthousiasme is aanstekelijk. Binnen de kortste keren zijn 
zij en Michal in gesprek over de verschillende manieren waarop je 
planten kunt stekken en nieuwe soorten kunt kruisen.

En hij weet echt veel van planten. Op de goeie manier. Niet zoals die 
bittere oude man die denkt dat je alleen maar met afgesneden takken 
een kunstwerk kunt maken.

Robin weet wél wat het is om te wortelen. En precies dat, beseft 
Reya maakt hem sterk.’
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Als ze door het raam naar buiten kijkt, ziet ze aan de hemel plots 
weer dat vreemde licht, heel duidelijk nu. Het is een grote dan-

sende sluier, gloeiend en even groen als de planten om haar heen. 
Ze springt van haar stoel en loopt naar het venster. De bloembinder 
volgt haar blik en komt naast haar staan. Hij glimlacht een beetje 
spottend om de verbijstering waarmee ze naar buiten gaapt. ‘Dat is 
noorderlicht. Niets bijzonders.’

‘Noorderlicht?’ Reya kijkt hem met een schok aan, maar richt haar 
blik bijna meteen weer naar buiten. Ze zou willen gaan schateren. 
‘Voor mij wel.’

In gedachten strekt ze haar hand uit naar Robin, sluit haar vingers 
om de zijne. Zie je het?

Hij glimlacht breed. En of.’

De avond kruipt voorbij. Michal en Sarah praten en lachen. De 
bloembinder smeert toastjes met warme confituur en geeft het 

eerste aan Reya. Ze knabbelt eraan waar ze zit, in een hoekje tussen 
de planten. In stilte praat ze met haar beste vriend. Buiten golft het 
noorderlicht in een warme, groene dans. En als ze haar ogen sluit, 
ruikt alles naar thuis.


