
Portret van een 
steigerjunkie
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Liften op Hollands water: zeventig boten, twaalf provincies en zes weken tijd. De motivatie van 
Wieke van oordt? nieuwsgierigheid naar haar eigen land, maar vooral naar de schippers met wie 

ze meevaart. ‘Vraag iemand wie hij is, en mensen vertellen je de mooiste verhalen.’

Alles begint met de cursus zeezeilen die Wieke van Oordt (54) 
voor haar vijftigste verjaardag krijgt. Voor het eerst wijdbeens ach-
ter het roer van een zeilboot staand, vraagt ze zich af waarom ze dit 
niet veel eerder gedaan heeft. Sindsdien is ze verslaafd. Aan zeilen, 
maar ook aan het lezen van verhalen over zeilen: ‘Ik verslond het 
ene na het andere exotische verslag over een rondje Atlantische 
Oceaan, of een rondje wereld.’ 

Maar al die verhalen zetten haar niet aan om zélf zo’n verre 
tocht te varen. Integendeel: het doet Wieke kijken naar haar eigen 
land. ‘Ik vroeg me af of een rondje Nederland ook exotisch kan 
zijn. Dat je je paspoort stempelt op de steiger en dan per boot 
verdwijnt in een nieuwe wereld, gewoon op de Vinke-
veense Plassen of het Slotermeer.’ 

Voor Wieke – die woonde in vijf landen en twee-
entwintig huizen – is Nederland dan nog groten-
deels onbekend gebied. Om het te ontdekken, 
wil ze door alle provincies varen, als opstapper op 
andermans zeilboot. Ze zou beginnen in 
Friesland. ‘Tenminste, dat dacht ik. Tot 
ik, groentje, hoorde dat dat onlogisch 
is, want je vaart niet stroomop-
waarts. Dus ik moest in Limburg 
beginnen.’

probleem met zich mee: onwil om terug te keren naar haar eigen 
leven aan wal. ‘Ik bleef heel lang hangen in Zeeland, ging overal 
met iedereen mee naartoe, terwijl ik dacht: ik moet naar huis, ik 
moet geld verdienen. Maar dat leven was me te veel gaan bevallen, 
ik kon er niet meer uit.’ 

Uiteindelijk gaat ze toch. Omdat leven op goed geluk haar te 
vrijblijvend is. ‘Ik heb een doel nodig. Het is als met hardlopen: 
het doen geeft je adrenaline, maar bij de finish is er niemand die 
zegt wat je daarna moet. Je geeft jezelf bestaansrecht door jezelf 
doelen op te leggen. Dat geeft een soort zin aan het leven.’

Uiteindelijk is Wieke binnen de vastgestelde tijd terug bij 
haar startpunt. Veel verhalen rijker, maar ook veel praktische ken-
nis. Over varen, over zeilen – waarbij de grootste les is dat iedereen 
het anders doet en iedereen vindt dat hij of zij het goed doet. En 
dat ze nu, vier jaar na de zeezeilcursus waarmee het allemaal 
begon, zélf weet wat ze ervan vindt, van dat varen. ‘Ik heb al die 
tijd kennis ingenomen en nu kan ik het zelf. Dat is fijn; het maakt 
dat ik me in de zeilwereld niet meer zo’n vreemde voel.’ •
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In haar boek Steigerjunkie 
– hoe ik per boot door 
Nederland lift beschrijft 
Wieke van Oordt haar zes 
weken durende tocht 
door de twaalf Neder-
landse provincies. Als op-
stapper vaart ze mee op 
recreatieboten, beroeps-
schepen én op varende 
woonschepen. 

Wieke zet een oproep op Facebook en wordt direct overspoeld door 
reacties. Dat het moeizaam zeilen is in Limburg, is de algemene 
boodschap. Niet alleen omdat een diepstekend jacht een beperkt 
vaargebied heeft; de bruggen in Limburg draaien niet speciaal voor 
zeilboten. Wieke past haar plan aan: ‘Ik bedacht, ik hop gewoon van 
boot naar boot. Ik wilde het water ontdekken, maar ook de mensen 
op dat water. Dat kon alleen op verschillende soorten boten. Dus 
werd het plan breder dan meevaren op zeiljachten.’ 

steigerjunkie
Dat ze zou schrijven over haar tocht, is onderdeel van het plan. 
Wieke schreef tien jaar lang kinderboeken, tot ze artikelen 

ging maken voor het tijdschrift Zeilen. ‘Dat vond ik een 
verademing: andere mensen portretteren, hún verhalen 

opschrijven in plaats van plotjes te moeten verzinnen 
voor een fictieboek.’

Maar uitsluitend over anderen schrijven, is te wei-
nig om haar verhaal recht te doen. Uiteindelijk is haar 
boek Steigerjunkie – hoe ik per boot door Nederland lift 
vooral een portret van Wieke zelf. Een verslag waarin, 
naast Hollands water en de verhalen van mensen die 

het bevaren, persoonlijke beschouwingen en de no-
dige worstelingen aan de orde komen.

Haast
Een van die worstelingen is de haast die Wieke zichzelf oplegt, al 
zag ze dat niet toen ze begon. ‘De limiet was zes weken; in die tijd 
wilde ik het land rond. Bij zeilen staat een bepaalde tijd voor een 
rondje, dat idee hield ik vast. Ik wist ook dat, als ik het niet 
haalde, iedereen zou zeggen dat dat erbij hoort – je kunt zo’n reis 
niet afdwingen. Maar zo rol ik niet. Ik wilde het in die tijd gedaan 
hebben.’ 

Al direct wordt duidelijk dat haar tijdslimiet stress veroor-
zaakt. Bij elke boot waar Wieke opstapt, moet er eerst lang wor-
den gekeuveld en koffie worden gedronken. En eenmaal varend 
zijn er vele wachtmomenten. Bij bruggen bijvoorbeeld, waar de 
auto’s overheen razen terwijl de boot noodgedwongen stilligt. 

Het is een confronterend beeld: het verschil met het ‘normale’ 
leven, waarin je in drie uur door Nederland heen gereden bent. Per 
boot doorkruist Wieke nog geen zes provincies in drie weken. De 
traagheid van reizen leidt tot bespiegelingen: ‘Een doel halen is 
iets wat mij kan drijven. En er is altijd direct een volgend doel. 
Met deze tocht wilde ik iets bereiken en tegelijk leerde ik dat dat 
niet lukte op deze manier. Ik vroeg mij af waar ik nu eigenlijk 
naartoe aan het hollen was. Dat heeft mij veel gebracht.’

LeVensVerHaLen
Tijdens de liftreis spreekt Wieke met tientallen mensen. Niet al-
leen de schippers waarbij ze opstapt, maar ook brugwachters, sluis-
meesters, jachthavenliggers, noem maar op. Haar simpele vraag: 
‘wie ben je’, levert complete levensverhalen op. Daar hoort ook 
verdriet bij: ‘Ik heb veel gehoord dat ik niet mocht opschrijven. Ik 
heb daarmee geworsteld, ik wilde een vorm zoeken waarin ik die 
dingen wel kon zeggen. Dat is in dit boek niet gelukt, en dat 
schuurt.’

Wieke wordt ook vaak verrast. Door de trots van scheepseige-
naren: ‘Ze legden onmiddellijk de babyalbums van hun boot op 
tafel.’ En door de trots op ‘hun’ stukje regio, de gretigheid waar-
mee mensen dat willen delen. Maar het meest onverwachte is de 
openheid, de vriendelijkheid én het vertrouwen. ‘Dat mensen met-
een bereid waren mij mee te nemen op hun boot, en mij hun  
verhaal te vertellen. Dat overviel me.’

BestaansrecHt
Het is een lange tocht, waarin haast en controledrang plaatsmaken 
voor kalmte en leven op goed geluk. Al brengt dat weer een ander 
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