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‘Kermiskind’ neemt afscheid
VINCENT SCHUTTE

LEEUWARDEN - Hij noemt zich-
zelf ‘kermiskind’ en ‘manusje
van alles’. Na veertien jaar gaat
Johnny Kooistra, beheerder van
het Kalverdijkje, met de vut.

Twee jaar werkte Kooistra in de
horeca van sportcomplex het Kal-
verdijkje toen de functie van be-
heerder vrij kwam. Hij reageerde
en werd prompt aangenomen.
Sindsdien zorgt hij dat het com-
plex netjes blijft. En af en toe
neemt hij de kinderen onder zijn
hoede die met hun school komen
sporten. ,,Soms kan de leraar het
even niet meer aan. Dan spring ik
wel eens even bij”, zegt hij.

En de kinderen zijn maar wat
blij met hem. Ze staan hem soms
bij de deur al op te wachten en
maken graag praatje of een gein-
tje met hem. Kooistra geniet
daarvan.

Hij heeft een goede band met
iedere klas en docent, vertelt de
beheerder. Die populariteit heeft
hij vooral te danken aan zijn werk
op kermissen en dorpsfeesten.

Ruim veertig jaar was hij bij die
gelegenheden het middelpunt
met zijn draai- en zweefmolen in
Leeuwarden en omstreken. ’s
Middags draaide hij muziek met
zijn draaiorgel, ’s avonds klonk er
hip-hop uit de luidsprekers voor
de oudere kinderen.

Al tijdens het opbouwen van
zijn attractie trok hij veel bekijks.
,,Kinderen zeiden dan niet: ‘daar
komt de draaimolen!’ maar ‘daar
komt Johnny!’. Prachtig vond ik
dat.”

Het kermisgevoel zat er al
vroeg in bij Johnny. ,,Ik ben een
echt kermiskind. Ik werd in Oran-
jewoud geboren op tweede paas-
dag tijdens de paaskermis.”

Tijdens zijn werk als beheerder
van het Kalverdijkje was hij voor-
al manusje van alles. Kapotte
lampen? Zo gepiept. De sporthal-

vloer in de was? Hij draait er zijn
hand niet voor om. Maar ook din-
gen die niet per se om aandacht
vroegen, werden door hem aan-
gepakt.

Voor een aantal podiumstuk-
ken bedacht hij een systeem
waardoor ze doormiddel van
twee kokertjes en een pen aan el-

kaar bevestigd kunnen worden.
Een werkje dat vroeger een half
uur en zeventig schroeven kostte.

Voor de basketbalstellages van
basketbalvereniging ARIS maakte
hij houten blokken met ronde ga-
ten waarin de poten van de stella-
ge geplaats kunnen worden.

Zo kan die niet meer schuiven

als er gedunkt wordt.
,,Inmiddels hebben andere

basketbalverenigingen dat al van
me afgekeken.”

Kooistra is niet bang dat hij
zich zal vervelen nu zijn vertrek
aanstaande is. Zo wil hij nog een
podiumstuk voor de sporthal
maken en is hij bezig zijn draaior-
gel, dat bij de draaimolen hoort,
te restaureren. Hij kocht een aan-
tal oude beelden van rond 1900
die hij erin wil zetten.

,,Ik ben eens de tijd vergeten
tijdens mijn werk aan het draai-
orgel. In de veronderstelling dat
het elf uur was keek ik op mijn te-
lefoon. Het was drie uur in de
nacht. Om half zes ging de wekker
weer.” Maar afzeggen deed hij
nooit.

Op 9 april, tweede paasdag,
zwaait de goedlachse Kooistra af.
,,Bijzonder, toch?”
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