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Je kunt het zo wild niet bedenken of Steen heeft het gedaan. Hij voer op zee als ketelbinkie en matroos, 
in de binnenvaart als maat en schipper. Hij was rondvaartbootkapitein in ‘de Amsterdamse slootjes’ en 
bracht tientallen particuliere schepen naar het buitenland. Aan de wal was hij de koning van een wijd-
lopige carrière. Van roofdierverzorger tot postbode. Hij studeerde af aan de kunstacademie en gaf foto-
grafielessen. Maar alles tijdelijk. 
Zijn geboortenaam is André, maar iedereen noemt hem Steen of Steentje. Dat komt door de sieraden die 
hij vroeger maakte; ringen met ongepolijste kiezelstenen in plaats van gecultiveerde diamanten. Want 
Steen is een man van de natuur: ‘Een veldboeket is toch ook vele malen mooier dan zo’n ding van de 
bloemist?’  
Dankzij die natuur kon hij in 1977 een schip kopen. Toen een kennis vroeg of hij tweehonderd rietsiga-
ren voor hem kon plukken, stapte Steen in zijn kano en klaarde het klusje. In ruil kreeg hij een autosleu-
tel en het adres waar een bij het kaarten gewonnen auto stond. Met die Fiat ging hij op zoek naar een 
schip. Toen hij de Geertje eenmaal gevonden had, verkocht hij de auto. De opbrengst was een begin, 
maar niet genoeg voor de koop van de steilsteven, dus toog Steen naar de bank. Een keurige meneer vroeg 
wat hij verdiende. ‘Nou,’ antwoordde Steen, ‘soms wel vijftig gulden in de week!’ Trots vertelde hij over 
zijn sieraden. Maar de bankemployé vond het onbestaanbaar dat hij geen vast inkomen had. Gelukkig 
wilde een vriend borg staan voor een lening. Steen deed intussen zijn best de koopprijs te drukken; avond 
na avond zat hij met de schipper jenever te drinken. ‘Hij zakte van vijftienduizend naar dertienduizend 
gulden.’ Een goeie winst. Ware het niet dat Steen de jenever had betaald. ‘Zeker vierhonderd piek. Maar 
het waren mooie avonden.’ 
De Geertje bepaalde het lot van Steen, want het schip had een vrachtvergunning. Schipperspapieren 
waren nog niet verplicht, dus repte Steen zich naar de beurs. Daar stond een reisje naar Smilde op het 
bord; ‘Nou, dat wist ik in elk geval te vinden, want daar had ik mijn schuit vandaan.’  
Steen voer zo’n tien jaar vracht. Op de schippersbeurs noemden ze hem ‘de indiaan’ omdat hij, zonder 
vrees, elke reis aanpakte. Maar nooit alleen, want Steen zweert bij een goede maat. ‘De Geertje is een 
steilsteven: een dweilsteven. Met een klap wind is een goeie maat goud waard.’ Zijn maten zijn steevast 
vrouw, maar ze kunnen varen als een vent. ‘Kijk, je kunt altijd wel drie leuke meiden meekrijgen, maar 
die kunnen dan niks. Da’s alleen maar zorg.’ 
Eind jaren tachtig had Steen het vrachtvaren wel gezien. Hij meerde de Geertje aan bij het Amsterdamse 
KNSM-eiland: ‘Een vrijplaats die volslibde met zigeuners, nomaden, van alles en nog zowat.’ Toen het 
eiland in de jaren negentig werd herontwikkeld, kregen de langstliggende schepen een ligplaatsvergun-
ning. Steen heeft er gemengde gevoelens over: ‘Zo verziek je de vrije ligplaatsen. En die heb je nodig als 
je wilt zwerven.’ Maar het geld dat de verkoop van zijn plek heeft opgeleverd, heeft hij ook nodig. ‘Om 
dat scheepie zelfvoorzienend te maken.’ De boegschroef is een luxekeuze, de elektromotor die de anker-
lieren bedient is van grotere noodzaak. Nu hoeft Steen het anker niet meer handmatig op te draaien. 
Want zo taai als hij was, dat is hij niet meer. ‘Ik ben vier keer opengesneden, daar word je niet pittiger 
van.’ Maar het temt zijn zwerflust niet. Het is tijd om te gaan.
Steen kijkt ernaar uit weer ruimte om zich heen te hebben. Zodat je de zon ziet opkomen en onder gaan. 
‘Nederland vind ik het mooiste land van de wereld, zo ruim. Zo plat vooral.’ Steen verheugt zich erop 
bij het wakker worden te denken: waar ben ik? Want dat is het verschil tussen zwerven en blijven. ‘Als 
je vastligt, gebeurt er niks. Maar als je vaart heb je de wind. En het weer. En de vraag: waar ga ik heen? 
Daar ben je dan mee bezig. Dan gebeurt er wat.’ 

Door Corine Nijenhuis Foto’s Dinne van der Vlis

Sleur is de grootste vijand van Steen; teveel van hetzelfde, dat is hij snel 
zat. ‘En als je het zat bent, dan doe je het niet meer met plezier. Dan 
moet je stoppen.’ Dus dat is wat hij doet: stoppen. Stoppen met drijven 
op steeds dezelfde plek. Op zijn 71e heeft Steen zijn ligplaats verkocht 
om te gaan zwerven. Met zijn Geertje, een steilsteven van 126 ton die hij 
al meer dan veertig jaar de zijne mag noemen. 
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Het VersChiL 
tussen zwerVeN 
en bLijVeN

Steen vertrekt, maar hij laat zijn vlot achter. Hij bouwde het twintig jaar geleden van oude balken, surf-

planken en piepschuim. Op zijn oude ligplaats kan het niet blijven, dus zoekt Steen iemand aan wie hij 

het kwijt kan. Een handig mens, want zo nu en dan moet er wat aan geklust worden. Reacties naar re-

dactie@vlotmagazine.nl.


