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Een winkel vol geheimen in Velden
Waar halen goochelaars en illusionisten hun attributen vandaan?

Grote kans dat ze uit Velden komen. René Geelen heeft er een
winkel in goochelaarsbenodigdheden.

VELDEN

DOOR PIETER DUIJF

Altijd al willen weten hoe je een
wit konijntje of een duif uit een
hoge hoed kan toveren? Of wat
het geheim is achter de zweven-
de tafel? René Geelen uit Velden
houdt zich al zijn hele leven
lang bezig met illusionisme en
goochelen. Hij verkoopt ideeën
en attributen. Eerst als liefheb-
ber en hobbyist, maar sinds bij-
na een jaar verdient hij er als
enige in Nederland fulltime
zijn boterham mee. 

Er is geen peperduur markton-
derzoek aan vooraf gegaan. Hij
is er bij wijze van spreken uit
bevlogenheid ingerold. „Als
klein jongetje speelde ik al met
de goocheldoos van mijn
broertje en organiseerde ik in
de garage van mijn ouders cir-
cusvoorstellingen. Ik deed dan
wat trucs, die niemand kon vat-
ten.”
Inmiddels voorziet Geelen van-
uit een heus zakenpand aan de
Rijksweg in Velden vrijwel alle
bekende magische artiesten uit
Nederland en België van de al-

lernieuwste spitsvondigheden
op hun vakgebied. „Van de
week heeft Renzo Kazan nog
wat besteld. Ik lever alles, be-
halve de assistente….” De regio-
nale coryfeeën van de cabare-
teske variétégroep Neutjesrang
zijn er eveneens kind aan huis.
„Iets nieuws verzinnen is ont-
zettend moeilijk. Eigenlijk is al-
les al bedacht. Het gaat om de
uitvoering, het spektakel op de
bühne, de vingervlugheid, de
snelheid en de behendigheid.
Wie is daar het beste in? Het
principe van het laten verdwij-
nen van een klein kuikentje is
min of meer hetzelfde als dat
van het wegmoffelen van een
olifant. Mijn favoriet is David
Copperfield vanwege het totaal-
plaatje. Hij is vooral een opzien-
barende entertainer.”
Geelen demonstreert zijn onna-
volgbare vingervlugheid door
wat schuimballetjes achter het
oor van de fotograaf weg te ha-
len en hij flikt vervolgens ogen-

schijnlijk achteloos wat kunst-
jes met een kaartspel. „Zelf heb
ik vaak opgetreden onder de
naam Drumino, maar daar heb
ik te weinig tijd voor nu de za-
ken zo goed gaan. Hoewel, ik
demonstreer dagelijks aan
klanten allerhande trucs in de
showroom. Dus dat zijn mijn
optredens. Ik verkoop gehei-
men, zou je kunnen zeggen, ja.
Geheimen waar je niet mee te
koop mag lopen. Als het grote
publiek de finesses door heeft,
dan is het voorbij. Vroeger kon
ik het nog redelijk combineren
met mijn werk als activiteiten-
begeleider en later als mede-
werker van de supermarkt hier
in het dorp, maar tegenwoordig

ben ik vooral hier in mijn eigen
zaak bezig. Ik heb een klanten-
bestand met ruim 2500 namen.
Er wordt veel besteld via inter-
net.”

Geelen is net een weekje terug
uit Las Vegas, waar hij een ont-
moeting had met Hans Klok.
„Nee, Hans is geen klant van
mij. Hij laat alles in Amerika
maken. We hebben nog een
show van hem bezocht, maar
die moest na een half uur helaas
worden afgebroken vanwege
technische mankementen. Zijn
assistente Pamela Anderson
wilde de voorstelling gewoon
afmaken, omdat haar moeder
en kinderen in de zaal zaten.
Maar Hans hield voet bij stuk.
Pamela nodigde haar moeder
daarop uit om als troost maar
wat champagne achter de cou-
lissen te komen drinken. Jam-
mer genoeg ging een dag later
ons vliegtuig weer terug naar
Nederland, dus we hebben echt

maar een half uurtje kunnen
genieten. We hebben wel het
geld voor de kaartjes terugge-
kregen. Die kostten toch 108
dollar per stuk.”
De winkel/showroom van Gee-
len is een walhalla voor ieder-
een die iets met de magische
wereld van goochelen en illu-
sionisme heeft. Boeken (waar-
onder Goochelen voor Dummies),
dvd’s over hoe je bijvoorbeeld
ballonnen kunt modelleren,
werktekeningen om zelf attri-
buten in elkaar te knutselen,
trucs met tot de verbeelding
sprekende namen als Confu-
sing Cubes, Crystal Cleaver,
Bird Watcher en Flash Dive.
Maar ook buikspreekpoppen,
jongleerdingen en natuurlijk
verdwijnkisten in alle soorten
en maten behoren tot het assor-
timent.

De showroom is alleen op af-
spraak te bezichtigen, dus als
een carnavalsvereniging haar
nieuwe prins op een wel heel
originele manier wil presente-
ren, surf dan eerst naar
www.dynamitemagic.nl. Ge-
heimhouding gewaarborgd.

René Geelen goochelt in zijn winkel met goochelaarsbenodigdheden. foto Richard Fieten


