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Liedboek der kerken
U zij de glorie, 
U die verrezen zijt, 
U zij de victorie tot in 
eeuwigheid

H E T  W O O R D  I S  A A N

M E N S E L I J K

Voetbalvelden vol paddenstoelen
van onze verslaggevers

Kraggenburg in de Noordoostpol-
der krijgt een paddenstoelenre-
servaat van honderdtwintig voet-
balvelden groot. Over tien jaar
moeten er op een stuk land van
zestig hectare miljoenen padden-
stoelen groeien. In het voorjaar
2009 worden de eerste excursies
georganiseerd.

Het is niet de bedoeling dat bezoe-
kers de paddenstoelen en zwammen
plukken, zegt beheerder Jan Akker-
man van Natuurmonumenten. Het
reservaat is om de natuur zijn gang
te laten gaan. ,,De paddenstoelen
zijn niet te gebruiken als paddo’s’’,
voegt hij toe. Het paddenstoelenre-
servaat komt naast het Voorsterbos
bij Kraggenburg, waar al veel pad-
denstoelen groeien. Het reservaat is
een project van Natuurmonumenten
en de Nederlandse Mycologische Ver-
eniging, die zich met paddenstoelen
bezighoudt.

De vereniging gaat het ook gebrui-
ken als onderzoeksgebied, zegt bio-
loog Piet Bremer uit Zwolle. Hij is
direct betrokken bij het project. ,,De-
ze mensen onderzoeken welke pad-
denstoelen daar groeien en hoe het
proces verloopt.’’ In Kraggenburg

komt het grootste reservaat met de
meeste diversiteit, verwacht hij.

Nu is het gebied nog grasland, ma-
island en een stuk bos. Eind novem-
ber wordt er ongeveer twintig tot
dertig centimeter landbouwgrond af-
gegraven. ,,Dan is de mest van het
land af en blijft de schrale grond
over’’, legt Akkerman uit. Het stuk
land bestaat uit verschillende grond-
soorten, waardoor er verschillende
paddenstoelen zullen groeien. Na-
tuurmonumenten plaatst alleen bo-
men en hagen op het land. De pad-
denstoelen moeten er
zelf via sporen ko-
men. ,,In het bos
komen al tientallen
paddenstoelen voor zo-
als de vliegenzwam en rode-
koolzwam’’, zegt Akkerman.
,,Die sporen waaien over naar
het andere stuk land. En in de
loop der jaren moeten er meer
soorten bijkomen.’’

Op het land worden naast
looppaden en heuveltjes ver-
schillende waterpoelen aange-
legd. Akkerman: ,,We denken
ook aan onze amfibieën en li-
bellen.’’ Natuurmonumenten
kocht de grond in 2005.

Dat het reservaat zo groot

wordt, is volgens bioloog Bremer een
samenloop van omstandigheden. Er
was zo’n groot gebied beschikbaar en
onder andere de keilemen grond is
uitermate geschikt voor paddenstoe-
len. ,,Hoe groter het gebied, hoe
meer soorten er kunnen komen.’’
Bremer schat dat er over tien jaar on-
geveer vierhonderd verschillende
soorten te zien zijn.

Achteraf viel het mee. ,,Het was
een heel suf ongelukje eigenlijk.
Foutjes komen wel vaker voor
maar daar geven we nooit rucht-
baarheid aan. Dat kon nu niet an-
ders omdat er journalisten bij wa-
ren.’’ Lachend: ,,Het publiek weet
nu in ieder geval dat mijn zwaar-
den echt en heel scherp zijn.’’

Klok is terug in Nederland na
maandenlang shows in Las Vegas
gegeven te hebben. Ook daar zorg-
de een assistente voor veel publici-
teit. Actrice Pamela Anderson
stond hem bij zijn trucs terzijde.
De illusionist liet haar verdwijnen
en verschijnen. ,,Die vrouw heeft
de pers aan haar kont hangen’’,
zegt Klok. ,,Zodra ze met een man
over straat loopt wordt direct van
alles gesuggereerd.’’ De media ver-
onderstelden een relatie tussen de
rondborstige blondine en de ar-
tiest uit Velsen.

,,Ze was nog net niet zwanger.
Echt bizar als je dat leest terwijl er
natuurlijk niets van waar is.’’ Klok
valt op mannen. ,,Mensen denken
dat ik dat bewust buiten de publi-
citeit gehouden heb in Amerika,
maar dat klopt niet helemaal. Op
een gegeven moment heb ik dat
wel bekend gemaakt maar het is
nooit opgepikt. Wel was ik er in
eerste instantie terughoudend
over. Amerikanen zijn nu eenmaal

erg conservatief, wat dat betreft
mogen we echt trots zijn op Ne-
derland.’’

De bladen bleven over een ro-
mance tussen de twee schrijven.
,,Dat komt ook doordat Pamela me
erg veel aanraakte, dat was een ge-
woonte van haar. Ze zat niet met

haar hand in mijn broek, maar dat
scheelde niet veel.’’

De illusionist gaat vanaf 2 april
op tournee met zijn show ’The
Beauty of Magic’, een aanpaste ver-
sie van de show waarmee hij in Las
Vegas te zien was. Samen met een
dansensemble presenteert hij ver-

schillende illusies, waarvan er een
aantal nieuw zijn. Klok’s levens-
verhaal en zijn avonturen in de
Verenigde Staten komen daarnaast
uitgebreid aan bod. ,,Ik heb er na-
tuurlijk ontzettend veel meege-
maakt, het was een unieke erva-
ring om daar op treden. Daarover

vertel ik het publiek anekdotes. ’’
Het is voorlopig de laatste keer dat
hij in Nederland te zien is. ,,Men-
sen hebben het zo langzamerhand
wel weer even gehad met Klok.
Bovendien wil ik graag terug naar
Amerika, misschien zelfs voor een
tournee. Dat lijkt me te gek.’’

Illusionist Hans Klok verwondt assistente tijdens show

’Mijn zwaarden zijn scherp’
door Mike Leegwater

DR I E H U I S - ,,Ik heb die truc
wel honderd keer gedaan’’,
verzucht Hans Klok. ,,En
juist als de zaal vol pers zit
gaat het mis.’’ De illusionist
verwondde zijn assistente
Debby Verheij afgelopen
woensdag tijdens de presen-
tatie van zijn nieuwe show.
,,Ze zat in een kist die ik met
zwaarden doorboorde. Daar-
bij raakte ik haar en ze stapte
er met een bebloede hand
weer uit.’’ 

Assistente Debby Verheij is niet bang uitgevallen. Eerder werkte ze met een tijger in een show van Klok. FOTO ANP

Een acteur moet vaak en lang wachten. En dat leer je
op geen enkele Toneelschool. Mijn vraag was: wat zijn
eigenlijk de onverwachte eisen van uw beroep? Zaken
die je niet leert tijdens de opleiding. 

Deur in huis: ik kreeg 41 reacties van in totaal 25
verschillende beroepen. Koplopers zijn leerkrachten met
zes inzendingen en mensen uit de bouw met vijf.

Portretknipster Elly Stroucken heeft misschien
het meest uitmiddelpuntige vak. Elly heeft een trucje
om haar klanten stil te laten zitten: ,,Ik wijs naar een
punt, knip met de vingers en dan gebeurt het wonder:
het model blijft als gehypnotiseerd stil zitten! Psycholo-
gie natuurlijk. 

En daarmee kom ik op de meest voorkomende consta-
tering. Het gebrek aan psychologisch onderricht tijdens
de opleiding. Vrijwel alle onderwijzers zeggen dat ze op
kweekschool of pabo wel leerden hoe ze met kinderen
moesten werken maar ’omgaan met OUDERS heb ik
gemist’, aldus Paul Egner. Het treffendst omschrijft
oud hoofd van school W.H.A. Oudshoorn het: ,,Ik
wist voor de hoofdakte alles over Vondels hekeldichten.
Maar waar moet je op letten bij sollicitaties van nieu-
we leerkrachten?’’ W. Kager vat het samen: ,,Een le-
raar is zelfs een mens.

Ook de rekenaars hebben psychologisch inzicht nodig.
,,Het is nooit goed, schrijft Ronald van Stiphout,
,,is er veel winst, dan vraagt men: hoe ontwijken we de
belasting. Is er weinig winst: hoe maken we er meer
van? Maar in de opleiding wordt juistheid en correct-
heid van je geëist. En zijn collega Raymond Kok:
,,Er is een speurneus voor nodig om ’creatief ’ met de cij-
fers om te kunnen gaan.

Schrijnender zijn de klachten van de politie. Bert
Verhoeven: ,,Wat ik niet geleerd heb, is het omgaan
met dan wel opvangen van het verdriet dat ik tegen-
kwam, alle shit die ik tegenkwam. In mijn tijd werd je
alleen opgevangen door je echtgenote. Geen opvang!
Huiveringwekkend is de inzending van oud-politieman
Piet Klompmaker: ,,Wat te denken van de collega
die een ongeval moest behandelen. Drie auto’s in de
brand gevlogen en de bestuurders verkoold achter het
stuur, met hun handen nog aan het stuur geklemd. Die

collega reed op een gegeven ogenblik met de dienstauto.
Toen hij een tegenligger zag naderen sloeg hij rechtsaf
het park in. 

In allerlei beroepen blijkt psychologie een factor.
Ambtenaren: inzender G. Jansen die boze burgers te
woord moeten staan. Magda Stam die in een tehuis
voor crisisinterventie ooit een man met getrokken mes
tegenover zich vond. Liep gelukkig goed af. Communi-
catie adviseur Nicky Faroque die moet kunnen om-
gaan met de Raad van Bestuur én met de schoonma-
kers. Schipper C.J. Rademakers die in zijn stuurkast
al menig huwelijksprobleem heeft moeten aanhoren
van vissers die hij een dagje meenam. 

Dan Gerrie Huisman, jarenlang omroepster op
de Purmerender veemarkt. ,,Waar ik niet alleen omriep
maar vooral in de zomer een crèche moest runnen van
kinderen wier ouders zoek waren. Het record was
twaalf op één ochtend. ’Waar was jij’, riepen boze ou-
ders. Mijn reactie: Het kind was hier, maar waar was
u?

Bejaardenverzorgster Elly Schelfsma is ook
brandweerman, politieman en bejaardenopraapster:
,,Dingen die niet in de functieomschrijving staan.

Nog een verpleegkundige, Riny Bijkerk: ,,In het
RK Ziekenhuis te Leiden moest ik als eerstejaars eind
jaren zestig van de nonnen afwassen, soppen en bidden.
Andere volgorde toegestaan. Ik had daarvoor net zo
goed bij moeder thuis kunnen blijven! Collega Sandra
voegt toe: ,,En een verpleegkundige moet goed zijn in
snelwandelen!’’ 

Goed kunnen lopen moet je ook als verkoopster in
een grote winkel, schrijft Stiny Mur. Goed kunnen
luisteren ook, voegt ze eraan toe. Misschien wil ze rui-
len met Marjan Goddijn: ,,Als telefoniste moet je
goed kunnen zitten. Of met Will Schotte: ,,Als echo-
laborante werk je heel de dag in een donkere kamer.
Verrassend is de functie-eis van Dick Waijers: ,,Als
chemisch analist moet je vuurvaste vingers hebben. Om
verwarmde erlenmeyers en bekerglazen te kunnen beet-
pakken.

Twee zeelieden. Eerst Hans Huissoon: ,,In mijn
jeugd drie jaar naar de Hogere Zeevaart School zonder

Het woord is aan u 
ooit op een scheepsdek te hebben gestaan! Dus slapen en
eten op een bokkend schip (mooie uitdrukking, J.P.) viel
later niet mee.

Zeeman nummer twee is Jaap Portengen. Zijn
tip: ,,Een zeeman of schipper moet kunnen zwemmen!
Hier werd tijdens de opleiding geen aandacht aan be-
steed. Maar het heeft wel mijn leven gered en ik loop
nog steeds vrolijk rond!

Twee elektromonteurs. ,,Geen zweethanden, zegt
Aad Jan Peterse, ,,want water geleidt. ,,En niet
kleurenblind want dan kun je kortsluiting veroorza-
ken, zegt Tom Hartmans.

Eén bakker, H.C. Brummelkamp: ,,Als een an-
der feestviert, moet jij werken.

Eén loodgieter, avanz (mailnaam): ,,Sociaal vaardig
zijn. Want ook volslagen a-technische klanten willen
het naadje van de kous weten over hun defecte cv-ketel. 

Dan is er uitvoerder Ad: ,,Solliciteren als assistent
en na één dag starten als uitvoerder. Dat kon ook wel
meende de werkgever. Men gaat doordacht te werk in
de bouw als het om de centen gaat!

Componist-arrangeur Dirk Keijzer: ,,Wat je op
het conservatorium niet leert, is het omgaan met de
tijd tussen het krijgen van een opdracht en
het daadwerkelijk beginnen aan die opdracht.
Mooi thema voor een column! Dank Dirk.

Onverwachte functie-eis: een rechter moet
op straat gespeeld hebben. Dat heeft me-
vrouw Posch haar man – 31 jaar rechter
geweest – vaak horen zeggen.

Een goede raad tenslotte voor gepensio-
neerden, een vak apart, geeft F. Beek-
man: ,,Sluit je oren af voor alle kulverha-
len dat je koopkracht gehandhaafd blijft.

Tot zover lieve vrienden. Alle inzenders heel
veel dank.

Wacht nog één ludieke bijdrage van ge-
waardeerd collega-columnist Nico van
Straalen: ,,Een bioloog moet goed kunnen
horen, vooral de hoge tonen, anders kan hij de
sprinkhaanrietzanger niet waarnemen.

Waarvan akte.
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Een 50-jarige inwoner van de plaats
Orissa in het oosten van India woont
al vier jaar lang in een boom, omdat
hij bang is dat de politie hem arres-
teert. De Indiër heeft een hut ge-
maakt in een boom in een bos en
gaat elke dag bij zijn vrouw eten.
JAYA NAIK zat twee keer in de gevan-
genis voor ruzies over een stuk grond
en voor mishandeling van zijn vrouw.
Naik had gehoord dat hij opnieuw
naar de gevangenis moest. Hij heeft
daarom zijn toevlucht in een boom
gezocht.
Ondanks de verdenking van mishan-
deling heeft Naik een goed contact
met zijn echtgenote. Zij heeft hem
echter nog niet kunnen overhalen de
boom te verlaten.

DRIES ROELVINK moet wat doen aan
zijn zonnebrandbruine huid. Dat
denkt een meerderheid van de Neder-
landers, zo blijkt uit een onderzoek
van Panel Wizard onder ruim vijfhon-
derd mensen in opdracht van Bioder-
mal.
Beter van kleur is Yolanthe Cabau van
Kasbergen. Zij is volgens ruim 40 pro-
cent de Nederlanders de mooist ge-
bruinde bekende Nederlander. Sylvie
van der Vaart en Estelle Gullit staan
respectievelijk op de tweede en derde
plaats.

De weduwe van de Cubaans-Argen-
tijnse Ernesto ’Che’ Guevara heeft
donderdag haar memoires gepresen-
teerd. In de biografie met de naam
’Evocatie’ vertelt ze over de zes jaar
die ze samen was de revolutionair,
van 1959 tot 1965. De 71-jarige Aleida
March, die vier kinderen kreeg met
Guevara, schreef haar memoires, om-
dat ze dat ’aan haar kinderen ver-
schuldigd was’. March, die nooit inter-
views geeft, zei dat alles wat ze te
zeggen had in het boek staat. vGu-
evara werkte met de voormalige Cu-
baanse leider Fidel Castro samen tij-
dens de Cubaanse revolutie tegen de
dictator Fulgencio Batista. 

Een ziekenhuis in Los Angeles moet
25.000 dollar boete betalen vanwege
een blunder waardoor de pasgeboren
tweeling van acteur DENNIS QUAID
een overdosis bloedverdunner kreeg.
Het ministerie van gezondheid in Ca-
lifornia sprak van ’onveilige medica-
tiepraktijken’ in het Cedars-Sinai zie-
kenhuis waar veel Hollywoodsterren
zich laten behandelen. De pasgeboren
kinderen van Quaid en zijn vrouw
Kimberly Buffington moesten na de
verkeerde dosering in november 2007
vechten voor hun leven. Ze hadden
duizend keer de normale dosis gekre-
gen van het bloedverdunnende mid-
del Heparin. De kinderen overleefden
de overdosis door een tijdige behan-
deling met andere medicijnen. 

Samen bidden
op kantoor

door Berrit de Lange

Bidden en mediteren op het
werk wordt steeds gewoner. In
deze jachtige maatschappij
heeft de werknemer in toene-
mende mate behoefte aan re-
flectie en bezinning. ,,De kunst
is om even iets volstrekts on-
nuttigs te doen.’’

Elke donderdag komt op het minis-
terie van Justitie in de lunchpauze
een groepje ambtenaren bijeen. Ze
zeulen niet met stapels paperassen
en bekers koffie voor de zoveelste
vergadering, maar gaan rustig in
een kring zitten, sluiten de ogen en
vouwen de handen.

,,We bidden voor de minister, de
staatssecretaris, hoge leidinggeven-
den en het koninklijk huis’’, zegt
Maarten Verhoef, deelnemer en co-
ordinator van de bidgroepen bij de
overheid. ,,Als christelijke ambtena-
ren werken we voor hooggeplaatste
figuren, die vaak beslissingen moe-
ten nemen met grote maatschappe-
lijke gevolgen. Maar we bidden ook
voor een zieke collega of voor de

goede afloop van een reorganisa-
tie.’’ 

Het aantal christenen dat samen
bidt op de werkvloer groeit als
kool, zegt Maarten Pijnacker Hor-
dijk, die op de website Bedrijfsge-
bed.nl sinds 1996 een lijst van be-
drijven en instellingen met een ge-
registreerde bidstondgroep bij-
houdt. Hij kon vorig jaar een re-
cordaantal van twintig nieuwe
groepen bijschrijven. Inmiddels ko-
men op ruim 250 werkplekken in
Nederland collega’s geregeld samen
om te bidden. ,,Steeds meer christe-
nen ontdekken dat hun geloof ook
in hun werksituatie goed van pas
komt. En je kunt er steeds gemak-
kelijker voor uitkomen’’, zegt Pijn-
acker Hordijk, werkzaam bij Pro-
Rail en initiatiefnemer van de bid-
groep van spoorwegmedewerkers.
,,In deze jachtige maatschappij
staan mensen voortdurend onder
druk om te presteren. Het gaat dan
ook niet alleen om het bidden,
maar ook om het ritueel en het sa-
menzijn met gelijkgestemden.’’
Spiritualiteit is, ook onder niet-ker-

kelijken, bezig aan een sterke op-
mars in het bedrijfsleven. Kantoor-
kolossen worden steeds vaker uitge-
rust met stilteruimten of relaxtui-
nen waar het personeel terecht kan
om de mentale accu op te laden.
Andere bedrijven pakken het rigou-
reuzer aan met spirituele lunchses-
sies en zelfs complete ’in-company’
meditatietrainingen. 

Medisch socioloog Chris Grijns,
auteur van het boek ’Adempauze’

en meditatietrainer voor particulie-
ren en bedrijven, pleit voor korte
meditatiemomenten onder werk-
tijd, waarin de concentratie verlegd
wordt van de geest naar het li-
chaam. ,,De mens wordt in de mo-
derne samenleving continu opge-
zweept tot actie. De kunst is dan
ook om even iets volstrekts onnut-
tigs te doen. Het lichaam herstelt in
ruststand, zodat de werknemer er
even later weer fris tegenaan kan.’’

De gebedsruimte van het ministerie van buitenlandse zaken. 
FOTO GPD/HARMEN DE JONG

Een 81-jarige Australiër heeft zichzelf
van het leven beroofd met behulp van
een zelfgebouwde zelfmoordmachi-
ne. Hij maakte het apparaat op basis
van tekeningen die hij van internet
had gehaald. PETE TOVEY gebruikte
een pistool en een elektrische zaag
om zichzelf vanaf een afstand drie
keer door zijn hoofd te schieten. Meer
details over de machine wilde de poli-
tie niet prijsgegeven. Brieven in huis
onthulden dat Tovey gestrest was
door familieleden die er opstonden
dat hij naar een bejaardenhuis zou
gaan. 


