
KLAAS LINKER 
Goochelstudio Kali Dordrecht

Hij was als artiest beter bekend als clown Joepie en goochelaar Kali uit Dordrecht in Nederland

Klaas Linker begon zijn loopbaan al op 9 jarige leeftijd mensen te vermaken met zijn 

goocheltrucs . 

Hij trad op als goochelaar Joepie en had later samen met zijn vrouw Ank Linker een 

feestartikelen winkel aan de Krommedijk in Dordrecht . Later werd dit “Goochelstudio Kali”  

Vele jaren geleden toen het internet nog niet zijn intrede had gemaakt waren het Mephisto-

Huis van Cas Ziekman in Amsterdam en Studio Kali de grootste goochelshops van Nederland . 

In de periode van de jaren '80 tot de jaren '95 waren deze goochelwinkels de belangrijkste 

plaatsen om aan goochelmateriaal te geraken . Bekend waren de Kali-dagen in zaal De 

Bonkelaar te Sliedrecht . Dit ééndags congres was het evenement bij uitstek waar jaarlijks vele 

goochelaars naar uitkeken . Het was ook de ontmoetingsplaats om vele goochelaars te spreken 

uit België en Nederland . Als dealers waren er buiten Studio Kali nog John Knip uit Heemskerk

en Yogano uit Frankrijk . Klaas had zeer goede contacten met Engelse goochelaars en kon zich 

verheugen om het materiaal van Supreme Magic en Ian Adair aan te bieden. Het was de 

periode dat er nog zeer vele toneelgoochelaars waren die met duiven , doeken, 

bloemenproducties , enz …. werkten dit in de grote tegenstelling met de “Trek eens een kaart-

goochelaar” heden ten dage . De Kali-dagen vielen op door hun gezelligheid in het mooie 

sfeervol theater als De Bonkelaar . Bekende goochelaars die toen voor het voetlicht stonden 

waren Ted Winkel , Peter Presti, De muzikale clowns Rexis, Borah en Sandy , ….Er was ook 

altijd een organist aanwezig om de gaten muzikaal  op te vullen .

 Ook Hans Klok en André Van Duin kwamen geregeld of Peppi en Kokki . Op zo een dag waren 

er meestal ruim 500 bezoekers aanwezig . Helaas door de opkomst van het internet en de hoge

kosten hier aan verbonden moest Klaas stoppen met deze dagen . Nu nog vele jaren later 

spreken en denken met weemoed vele goochelaars terug aan deze onvergetelijke Kali-Dagen.

Klaas Linker was drager van de NMU-speld . Dit is de hoogste onderscheiding voor goochelaars

in Nederland . Samen met Piet Schilten , bekend van TV “Maitre Pierre” mocht Klaas ieder 

jaar op een feestelijke wijze Sinterklaas ontvangen in de binnenstad van Dordrecht .



 De gezondheid zat hem de laatste jaren niet zo mee . Hij kreeg last met de nieren en moest 

zeer vaak een nierdyalise ondergaan . Begin deze week mocht ik nog een mailbericht van hem 

ontvangen waarin hij vertelde dat men hem niet meer kon helpen in het ziekenhuis en dat hij 

nog slechts een 10-tal dagen te leven had . Hij wou toch nog even afscheid nemen en 

bedanken voor de jarenlange vriendschap die wij hadden .

Vorig jaar op ons “Open kampioenschap van Vlaanderen” in Mol was Studio Kali er nog met zijn

dealerstand . Door zijn ziekte kon hij er dit jaar niet meer bij zijn in september , maar hij zei : 

volgend jaar ben ik er weer …..!

 De artiestenwereld heeft zeer geschokt gereageerd op zijn overlijden . In hem missen wij een 

groot man die enorm heeft bijgedragen in het tot stand komen van vele goochelaars bij de 

opbouw van hun nummer . Hij werd 70 jaar en was voor velen een peetvader van de 

goochelkunst . Hij stierf op 10 oktober 2015 .
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