
Het balkon. 

 

Mijn moeder wijst met haar gekromde vinger naar buiten, in haar ogen verschijnt een zachte 

glans. 

    ‘Moet je dat zien. Wat een groot schip! En al die containers. Hoeveel zijn het er wel niet?’ 

Moeizaam duwt ze zich overeind uit de bank, pakt haar wandelstok en hobbelt naar de 

schuifpui die leidt naar haar balkon. Ik sta op, loop achter haar aan en kijk mee naar buiten. 

    ‘Zie je die daar, Jacq?’ Met die Chinese tekens?’ Ze port even in mij zij. ‘Wat zou daarin 

zitten? Thee? Tabak? Weet je, mijn grootmoeder was Chinees. Ik ben nooit in China geweest.’ 

    ‘Vind je dat jammer, mam?’ 

    ‘Ach, ik heb bijna de hele wereld gezien.’ 

De duwbak glijdt traag door het kanaal, de horizon kleurt helderblauw, een prille 

voorjaarszon ketst zijn stralen af op het spiegelende oppervlak. Mijn moeder staart en lijkt 

met haar gedachten ineens heel ver weg. 

    ‘Waar zouden al die spullen toch vandaan komen?’ mompelt ze in zichzelf. ‘En daar, die 

groene en gele container,’ zegt ze ineens heel helder. ‘Helemaal uit Zuid-Afrika, dat zie je zo 

aan die kleuren. Ik zag ze daar ook, in de haven van … hoe heet die stad ook weer?’ 

    ‘Durban, mam.’ 

Ik zie haar lippen bewegen. Nooit van gehoord, lees ik in haar ogen. Dan focust ze zich weer 

op het kanaal. 

    ‘Kijk,’ zegt ze en ze wijst naar links. ‘De boten komen tegenwoordig door de grote sluis. 

Vorig jaar afgebouwd. Miljoenen heeft dat gekost. Zullen we er straks naartoe gaan? Op mijn 

scootmobiel? Is wel goed voor jou, een stukje lopen.’ 

    Grinnikend help ik haar als ze aan de hendel trekt om de schuifpui naar het balkon te 

openen. Haar hand voelt droog en rimpelig. Ze gaat zitten in de tuinstoel, op het beschutte 

plekje waar ze, zodra het niet meer vriest, het liefst vertoeft. Ik sla een fleecedeken om haar 

benen, terwijl ze een sigaretje uit het pakje wurmt en met een trillende hand aansteekt. 

    Het volgende schip dat voorbij vaart is lang en plat. De schipper staat aan het roer, een 

vrouw hangt de was aan een lijn die gespannen is achter de stuurhut. Een kind huppelt op 

het dek en zwaait. Mijn moeder zwaait terug. ‘Wat een mooi leven,’ mijmert ze. ‘Net als dat 

van Ans en Jacobus. Weet je wel, de schippers. Ik wou dat ik ook nog een keer een boottocht 

kon maken.’ 

Ik ken de weemoed uit de verhalen van haar oude buurtjes. Ze hebben nooit aan land 

kunnen wennen. 

    ‘Is een vakantie met de Henri Dunant niets voor jou, mam? Helemaal verzorgd en ik wil wel 

met je mee. Weet je nog die Rijncruise die we gemaakt hebben?’ 

    ‘Ik ben in mijn leven nooit ergens anders geweest dan hier. Ja, in Indonesië dan. Ik was nog 

klein toen we op verlof naar Nederland kwamen. Vier weken op een zeeschip. Daarna brak de 

oorlog uit. Wij gingen nooit op vakantie.’ 

Opnieuw som ik op waar ze in haar leven allemaal is geweest. Af en toe pakte ik haar 

fotoboek erbij, maar nu houd ik het bij herhalen van gebeurtenissen uit haar reisverhalen en 

vertel haar over haar allerlaatste vakantie die ze heeft doorgebracht bij familie in de 

Verenigde Staten. Twee oudjes van over de tachtig en nog vitaal van lijf en leden. Ik ga naar 

binnen, pak de kerstkaart van het afgelopen jaar waarop hun familiefoto prijkt en leg het op 



haar schoot. 

    ‘Mijn bril, waar is mijn bril?’ Ik zucht en ik haal haar bril en zet deze op haar neus. 

    ‘Wie zijn dit?’ vraagt ze terwijl ze de foto dicht bij haar gezicht houdt. 

    ‘Tante Eefje, oom Ferdinand en hun kinderen en kleinkinderen.’ 

    ‘O? Is dat familie uit Indonesië?’ 

    ‘Nee, uit Holland, mam. Ze woonden in Rotterdam en zijn geëmigreerd naar Amerika. Je 

bent er drie jaar geleden nog geweest. Het was een onvergetelijke hereniging met je familie, 

weet je nog?’ 

Ze rolt even met haar ogen en gooit dan pardoes de fleecedeken van zich af. ‘Ik wil naar 

binnen. Het is nog te frisjes.’ Verstijfd hijst ze zich uit de stoel, werpt nog een blik op het 

kanaal, waar net een groot plezierjacht doorheen vaart, en sloft dan hoofdschuddend naar 

binnen. Ik zou het haar zo gunnen om nog één mooie reis te maken. 

Zodra we weer zitten, pakt ze het Plus magazine en bladert er driftig doorheen, duidelijk op 

zoek naar iets speciaals. Nadat ik ons heb voorzien ban een kopje koffie, wappert mijn 

moeder met het tijdschrift. ‘Lees dit artikel dan. Jij met je boottocht. Hier staat het toch! 

Reizen met de Henri Dunant is alleen voor zwaar demente patiënten en gehandicapten. Ik 

mag niet eens mee.’ 

Ik knik, kijk in haar ogen die ineens fel oplichten en zwijg in alle talen. Dan richt ze haar blik 

opnieuw naar buiten. 

    ‘Straks hè, als het mooier weer wordt, laat ik mijn balkon helemaal opknappen. Ik wil een 

nieuw tuinsetje en de plantenbakken moeten gevuld worden. Weet je, kind, ik woon hier zo 

mooi. De hele wereld vaart langs mijn huis.’ 

    ‘Net vakantie hè, mam.’ 

    ‘Ja. Ik hoef niet weg. Kom, dan gaan we nu even naar de sluis. Het wordt drukker op het 

kanaal. We moeten nu echt gaan. Anders mis je het doorsluizen van al die grote schepen.’ 

 

Mijn moeder rijdt de scootmobiel uit de parkeergarage, geeft flink gas en is als eerste bij de 

sluis. Alsof ze de sluiswachter zelf is, legt ze me uit hoe het mechanisme werkt. Sommige 

dingen weet ze heel goed en ik ben verbaasd over haar kennis.     

    Wanneer de zon achter de wolken is verdwenen, draait ze zich abrupt om en keert 

huiswaarts. Ik moet snelwandelen om haar bij te houden. 

Thuisgekomen vraagt ze om warme chocomel met slagroom. We drinken het op haar balkon. 

De lucht is weer strakblauw, de thermometer geeft achttien graden aan. Ze heft haar kin en 

laat de zon haar perkamenten huid verwarmen. Een tevreden zucht ontsnapt aan haar lippen 

als er een kakelbont containerschip aan onze ogen voorbijtrekt. 
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