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Paspoort
Wim Steenbakker 
werd op 29 maart 
1994 geboren in 
China, maar kwam na 
drieënhalve maand bij 
zijn adoptieouders in 
Wemeldinge wonen. 
al op jonge leeftijd 
was muziek zijn pas-
sie. 
Hij treedt nu al vele ja-
ren op en won ver-
schillende prijzen, 
waaronder de Lies-
beth List-prijs voor 
zijn uitvoering van 
twee chansons. Ook 
zijn onderzoek naar 
het dirigeren van (ou-
deren)koren in de co-
ronaperiode is be-
kroond.
Wim heeft een ba-
chelor en master mu-
ziek op het conserva-
torium afgerond. Ook 
behaalde hij een ba-
chelor en master wis-
kunde en is hij opge-
leid tot wiskundedo-
cent. Hij werkt één 
dag per week op het 
Ostrea Lyceum in 
goes. in 2017 werd hij 
genomineerd voor 
Onderwijstoptalent-
Prijs voor onder meer 
zijn onderzoek naar 
autismevriendelijk mu-
ziekonderwijs. Wim 
geeft muziekles aan 
kinderen en volwasse-
nen, dirigeert een 
mannenkoor en is 
voorzitter en artistiek 
leider bij de Manhuis-
tuinconcerten.
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Wim Steenbakker 
op het strandje van 
Wemeldinge, vlakbij 
zijn huis.  
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,,Dat klopt. Ik had graag huisarts of kinderarts 
willen worden. Als ik nu lees dat er in Zeeland 
een tekort is aan huisartsen denk ik wel eens: 
‘och, ik was hier met alle plezier aan de slag 
gegaan!’ Maar ja, ik ben drie keer uitgeloot. Ik 
ben heel tevreden met mijn leven zoals het nu 
is, hoor. Maar soms als ik een ambulance zie 
rijden of in het ziekenhuis moet zijn, denk ik 
er nog wel eens aan. Hoe zou mijn leven er 
hebben uitgezien als ik wél was ingeloot. Ik 
wil trouwens best nog iets betekenen in de ge-
zondheidszorg. Ik hoop in de toekomst te pro-
moveren op hoe muziek kan bijdragen aan de 
behandeling van patiënten.”

Vul je het grootste deel van je tijd nu met het 
geven van muziekles?
,,Al met al wel ja. Ik gaf al best veel muziekles, 
hoor. Onder meer aan mensen die me hadden 
zien optreden en dachten: ‘ik wil mezelf ook 
zo kunnen begeleiden’. Zo is die combinatie 
van lesgeven en optreden een beetje ontstaan. 
Tijdens corona is het zwaartepunt op het les-
geven komen te liggen, omdat optreden sim-
pelweg niet meer mocht. Er stonden een stuk 
of zestig optredens in mijn agenda, die alle-
maal zijn afgelast. Daarmee verloor ik ook in-
komsten. Gelukkig ben ik niet het type dat 
snel bij de pakken gaat neerzitten. Dus ik heb 
apparatuur aangeschaft, zodat ik ook online 
kon lesgeven. Toch is het fijn om de leerlingen 
nu weer echt tegenover me te hebben, hoor. Ik 
geef zangles en lessen op gitaar, ukelele en 
keyboard. En voor de kleintjes ook algemene 
muzikale vorming. Mijn jongste leerling is 6 

jaar oud, de oudste 83. Ik heb er zoveel plezier 
in, dat het een toekomstdroom is om mijn 
muziekschool ooit uit te breiden, wellicht met 
een dependance. Dan kan ik misschien men-
sen in dienst nemen, zodat ik lessen op meer 
verschillende instrumenten kan aanbieden.”

Zou je graag zien dat er meer aandacht komt 
voor muziekonderwijs voor jonge kinderen?
,,Absoluut. Onderzoek heeft aangetoond dat 
muziek maken voor een betere ontwikkeling 
van de hersenen zorgt, maar veel klassenleer-
krachten op de basisschool weten niet hoe ze 
te werk moeten gaan. Ik snap dat. Maar als je er 
op een creatieve manier mee omgaat, kan er 
heel veel. Binnenkort ga ik bij wijze van proef 
muzieklessen geven op de openbare school in 
Wemeldinge.”

Heb je met al die bezigheden eigenlijk nog 
wel tijd om op te treden?
,,Die tijd maak ik. Ik hoop dat weer te gaan op-
bouwen, want optreden is wat ik toch het al-
lerliefste doe. Daar ligt nu mijn hart.  Het idee 
dat ik met mijn muziek iets kan betekenen 
voor mensen, geeft een goed gevoel. De ene 
keer ben ik op een feestelijke gelegenheid en 
zie ik lachende gezichten, een andere keer kan 
ik wat troost bieden, bijvoorbeeld tijdens een 
uitvaart. In de periodes dat er bijna niets 
mocht vanwege corona, heb ik wat intieme 
huiskamerconcerten gegeven, via Zoom. Ik 
heb toen onder meer gezongen voor iemand 
die ongeneeslijk ziek was en nog één keer 
wilde genieten van muziek. Deze persoon 
heeft een aantal liedjes uitgekozen, die ik heb 
gezongen. Hoe triest de aanleiding ook was, 
dat was mooi om te mogen doen.”

‘Ik probeer leerlingen 
duidelijk te maken dat 
verschillen juist 
verrijkend zijn’


