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Wim Steenbakker, musicus, wiskundige en leraar

V
eel mensen zullen Wim Steen-
bakker wel eens ergens hebben 
zien optreden. Op een festival of 
een feest, tijdens een herdenking, 
in een zorgcentrum of misschien 

wel tijdens een uitvaart. De 28-jarige inwoner 
van Wemeldinge is van alle markten thuis. 
Het ene moment brengt de zanger-gitarist 
mensen in vervoering met Nederlandstalige 
klassiekers als Het dorp, een paar uur later 
zingt hij bij wijze van spreken iets van The 
Beatles of Elvis Presley. Ook voor hedendaagse 
popliedjes als Ladada (Mon dernier mot) en 
zelfs chansons draait hij zijn hand niet om.

Maar het is lang niet het enige, want Steen-
bakker is een bezige bij. Ambitieus ook. Altijd 
al geweest, trouwens. Toen hij op het conser-
vatorium in Rotterdam zat, besloot hij ook nog 
versneld zijn bachelor wiskunde te halen. ,,Ik 
miste in dat eerste jaar op het conservatorium 
wat uitdaging, vooral aan de bètakant”, blikt 
hij terug.

Tien jaar later is hij nog altijd druk met van 
alles en nog wat. In zijn muziekkamer - met 
een fraai uitzicht over de Oosterschelde - ver-
telt hij dat hij zijn tijd verdeelt over onder 
meer zijn optredens, het geven van muziekles 
in zijn studio, het dirigeren van een koor, het 
geven van lezingen en workshops en het les-
geven op het Ostrea Lyceum in Goes, waar hij 
nog één dag in de week werkzaam is als mu-
ziek- en wiskundedocent. Alsof dat nog niet 
genoeg is, is Steenbakker ook nog artistiek lei-
der en voorzitter bij de Manhuistuinconcerten 
in Goes. ,,Een jaar of zes geleden las ik in een 
krantenartikel dat de concerten dreigden te 
stoppen, omdat er geen bestuur meer was. 
‘Dat is zonde voor de cultuur in Goes en Zeel-
and’, dacht ik. Toen heb ik me aangemeld.”

Je zit duidelijk niet graag stil.
,,Nee. Ik ben graag bezig. Ik heb de drang om 
mezelf continu te blijven ontwikkelen. Dat 
heb ik eigenlijk altijd al gehad. Op de middel-
bare school begon ik op de mavo, maar twee 
jaar later zat ik op het vwo. Het ging snel. Ik 
heb ook altijd graag dingen gelijktijdig gedaan. 
Het conservatorium heb ik gecombineerd met 
de versnelde bachelor wiskunde. En wat re-
center heb ik de master muziek ‘vocal leader-
ship’ en de versnelde master wiskunde ook op 
hetzelfde moment gestudeerd en behaald. En 

‘Ik stond hier in het 
dorp bekend als die 
zingende jongen’
Als hij niet was uitgeloot voor een studie geneeskunde, was dit portret 
misschien wel over de jonge huisarts Wim Steenbakker gegaan. 
Maar het lot was de inwoner van Wemeldinge tot drie keer toe 
ongunstig gezind. Daarom maakte hij van zijn passie zijn beroep. 
‘Muziek is mijn leven.’
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ja, als ik zo’n bericht over de Manhuistuincon-
certen zie, word ik nieuwsgierig. Met hafabra 
(harmonie, fanfare en brassband, red) had ik 
nog geen ervaring. Dat is voor mij dan juist 
een reden om het te gaan doen. Het verrijkt 
me.”

Je bent niet geboren in Nederland.
,,Dat klopt. Ik ben geboren in de provincie 
Sichuan in China, maar ik ben ter adoptie af-
gestaan. Toen ik drieënhalve maand oud was, 
ben ik hier in Wemeldinge bij mijn adoptie-
ouders komen wonen. Ik heb ook nog een ge-
adopteerd zusje, maar zij is niet mijn biologi-
sche zusje. Al voelt het wel heel natuurlijk. Ze 
komt ook uit China.”

Weet je iets over de omstandigheden waarin 
je bent geboren?
,,Eigenlijk heel weinig. Wat ik weet is dat het 
toen voor veel mensen een lastige tijd was. Het 
was de periode dat de één-kind-politiek ook 
nog van kracht was.”

Kan het daarmee te maken hebben? Dat je 
misschien het tweede kind was binnen een 
gezin en daarom niet kon blijven?
,,Het zou kunnen. Ik weet het niet.”

Heb je nooit de wens gehad om op zoek te 
gaan naar je biologische ouders en daarmee 
naar antwoorden?
,,Niet echt. Ik weet dat veel geadopteerde kin-
deren op een bepaald moment een identiteits-
crisis doormaken, maar dat heb ik nooit gehad. 
Bovendien ben ik blij dat ik hier ben. Ik heb 
kansen gekregen, die ik anders waarschijnlijk 
niet gekregen had. In 2020 was ik wel van plan 
om naar China te gaan, voor de eerste keer. 
Niet om mijn biologische ouders te zoeken, 
want dat is lastig als je geen aanknopingspun-

ten hebt, maar om te zien hoe de omgeving 
is en om sfeer te proeven. Maar toen kwam 
corona. Ik wil de reis zeker nog een keer 
maken.”

Heb je een gelukkige jeugd gehad in 
Wemeldinge?
,,Ik heb een goede jeugd gehad. Al ben ik als 
kind wel jarenlang gepest op de basis-
school. Dat had met mijn uiterlijk te ma-
ken. Ik zag er anders uit dan de andere kin-
deren in de klas, en dan ben je kwetsbaar. 
Ik ben daar nog steeds best gevoelig voor. 
Als ik in een klas zie dat iemand gepest 
wordt, raakt me dat, want ik weet hoe het 
voelt. Dan onderneem ik daar meestal wel 
actie op. Ik probeer leerlingen duidelijk te 
maken dat verschillen juist verrijkend 
zijn.”

Was je als jongen al muzikaal?
,,Jazeker. Ik stond hier in het dorp bekend 
als ‘die zingende jongen’. Ik zong altijd en 
overal. Ik denk dat het voor mij ook een 
manier was om dingen te verwerken. De 
verdrietige momenten, maar ook de blije 
momenten. Je zou kunnen zeggen dat ik ze 
van me af zong.”

Ben je op jonge leeftijd ook al iets met mu-
ziek gaan doen?
,,Ja. Op mijn achtste ben ik begonnen met 
algemene muzikale vorming op de mu-
ziekschool in Goes. Daar zei de docent al 
dat ik een echte zanger was. Vanaf mijn 
tiende ben ik op de muziekschool gitaarles-
sen gaan volgen bij Aaike Jordans. Mijn 
eindexamen klassiek gitaar heb ik in 2012 
‘met lof’ behaald. Het was in die periode 
dat ik heb ontdekt dat ik mezelf op gitaar 
kon begeleiden tijdens het zingen. Ik moet 
16 of 17 jaar oud zijn geweest toen ik tijdens 
een optreden op een muziekavond op het 
Ostrea Lyceum ben ontdekt door René de 
Dreu. Hij nodigde me uit om muziekfesti-
val Pastorale au Parvis in Nisse muzikaal te 
openen. Daarna had ik de smaak te pak-
ken.”

Toch had je toen een heel andere carrière 
in gedachte, want je wilde geneeskunde 
gaan studeren.

‘Hoe zou mijn leven er 
hebben uitgezien als 
ik wél was ingeloot’


