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Pak een gitaar en zing spontaan een lied. In Wijk aan Zee kan dat.
Het culturele dorp wemelt van de muzikanten, zangers en
theatermakers die zichzelf ook graag laten horen en zien. In de
serie ’Op de bühne’ presenteert Dagblad Kennemerland een
aantal van hen aan het publiek. Deze week: Menno Bakker.
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Geluksmomentje
in zweefmolen
Annemiek Jansen

a.jansen@hollandmediacombinatie.nl

Amsterdam Q Een meisje in het
bakje van de kleurrijke zweefmolen op de Pure Markt zwiert met
een stralende glimlach in het rond.
Het mag wel wat harder. Een klein
jongetje zit naast Menno Bakker
(55). Hij durft nog niet. De zweefmolenaar stelt hem gerust. Straks
misschien.
Dit is Menno Bakker in zijn element. Als zweefmolenaar die kinderen een momentje van geluk
bezorgt. Een moment van vrolijkheid, van genieten. Ook voor de
ouders. Maar ook een moment van
nieuwsgierigheid. Want hier staat
niet zomaar een attractie, maar een
kleurrijk, tot in de kleinste details,
zelfgebouwde draaimolen. Kijk
naar die paraplu’s, naar de houten
bakjes met elk hun eigen thema.
Of naar de woonwagen erachter
met verrassende elementen. Menno
zet zijn huis open, zo ziet hij dat.
,,Mensen zijn vaak ontroerd door
de eenvoud van de schoonheid.
Want wat verkoop ik nu eigenlijk?
Een momentje van plezier, maar er
gebeuren ook heel veel extraatjes.’’
Of kijk naar Menno zelf die zo lijkt
te zijn weggelopen van een pittoresk Frans dorpspleintje.

Liefde
Dat laatste is niet zo gek, want
Menno heeft iets met Frankrijk.
Op zijn zestiende vertrok hij voor
de liefde naar het land waar hij
tien jaar woonde. Toen de liefde
over was, vestigde de geboren
Enkhuizer zich in Amsterdam en
woonde een voorstelling bij van
een vriend die een dansopleiding
volgde in het Duitse Keulen. ,,De
danswereld boeide me enorm.
Enkele leerlingen woonden op een
woonwagenkampje. En ik dacht:
Dit wil ik ook.’’

Hij kreeg min of meer een vervallen wagen in handen, deed de
dansopleiding en ontmoette daar
zijn latere vrouw Karin. ,,Het doel
van de dansopleiding was voor mij
niet om beroeps te worden, maar
het dansen bracht mij dichterbij
mijn creatieve mogelijkheden.
Door het dansen ga je heel anders
naar de wereld kijken.’’

Kind
Na de dansopleiding specialiseerde
Menno zich meer in de technieken
achter de coulissen. ,,Karin en ik
hadden het plan om in de Franse
bergen een centrum voor bewegingskunsten te beginnen voor
professionele gezelschappen.’’
Ondertussen reisden ze allebei met
andere gezelschappen door Europa, maar dat wilde het paar niet
meer. Ze gingen in Amsterdam
wonen, hun eerste kind werd geboren. Terwijl Karin danste, hield
Menno zich nog bezig met techniek totdat hij tijdens het werk een
ernstig auto-ongeluk kreeg. Hij
liep een gecompliceerde beenbreuk
op en was anderhalf jaar bezig met
revalidatie. Weg dans, weg theater.
Menno ging terug naar school waar
hij op vijftienjarige leeftijd afscheid van had genomen. Via het
volwassen onderwijs volgde hij een
beroepsopleiding tot activiteitenbegeleider en ging aan het werk in
het revalidatiecentrum aan de
Overtoom waar hij zelf had gerevalideerd.
De gekoesterde vrijheid begonnen
ze te missen. Menno en Karin
wilden met de woonwagen door
Noord-Frankrijk trekken, met hun
twee kleintjes Jorian en Eliane. In
het verleden hadden ze dat vaker
gedaan met zijn tweetjes en gaven
dan dansvoorstellingen onderweg.
Voor deze reis zagen ze twee jongens met een zweefmolen in het
Vondelpark. Via een vriend van hen
konden ze een zweefmolen op de
kop tikken die ze meenamen op
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hun reis door Frankrijk. ,,We hebben ’m daar voor het eerst laten
draaien. Binnen twee uur zat het
hele plein vol. Wat een kracht heeft
zoiets.’’
Zeven jaar geleden wilde Menno
minder gaan werken omdat hij het
steeds drukker kreeg met zijn
zweefmolen. Dat kon niet, waarop
hij besloot zich helemaal te richten
op de zweefmolen. Hij draait van
maart tot december. De andere
maanden gebruikt hij voor onderhoud en vernieuwing en kan hij
met vakantie. ,,Ik heb megavrijheid
en de druk is eraf. Sinds die beslissing ben ik een stuk gelukkiger.
Het is vanaf dat moment ook echt
gaan lopen en het groeit nog
steeds, ondanks de crisis.’’
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Juttersfestival
In 1998 kwamen Menno, Karin en
hun kinderen in Wijk aan Zee
wonen. ,,Op een dag vroeg een van
mijn vijf broers, Han, of ik meeging naar Wijk aan Zee Bert Kisjes
opzoeken. Wij kenden Bert uit
Enkhuizen waar we in een jaar tijd
allemaal bij Bert, bij De Drommedaris, hadden gewerkt. Een jaar
later belde Bert me op. Hij organiseerde toen het eerste Juttersfestival en vroeg of ik met de zweefmolen wilde komen. Hij had geen
geld, maar het leek me heel leuk.
Het festival viel compleet in het
water, maar de onderlinge sfeer
was geweldig. Het voelde als een
plek waar je graag wilt zijn. We
wonen hier nu bijna negentien
jaar. Karin en ik hebben nog nooit
zolang op een plek gewoond.’’

Zweefmolenaar Menno Bakker in zijn
element. Op de achtergrond dochter
Eliane.
FOTO HELEEN VINK

