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VOORWOORD
Hallo daar! Ga even comfortabel zitten, want je staat op het punt om een  
duizelingwekkende rit te maken. We gaan je hersenen namelijk flink uitdagen 
en op het verkeerde been zetten. Maar laten we ons om te beginnen even netjes 
voorstellen. Wij zijn Victor Mids en Oscar Verpoort, twee jeugdvrienden die 
elkaar al kennen vanaf de middelbare school. Onze gezamenlijke passie voor 
trucs en illusies bracht ons daar toevallig samen, en we werden vrienden voor 
het leven. Ergens rond die middelbareschooltijd ontstond onze droom om ooit 
een eigen tv-programma te maken over illusies en wetenschap. Vijftien jaar 
later kwam die droom uit en werd MINDF*CK geboren. 

Om MINDF*CK te ontwikkelen hadden we niet alleen elkaar hard nodig, maar 
ook jou. In feite bestaat elke illusie namelijk alleen in het hoofd van de toeschou-
wer. Zonder toeschouwer is een illusie slechts een serie geheime handelingen 
die het onmogelijke nabootsen. Pas als jouw brein concludeert dat wat je waar-
neemt écht niet kan, is er sprake van een mindf*ck. Om die reden ben je ook bij 
dit boek zelf de toeschouwer. Je zult continu worden getest en bespeeld met 
optische illusies, puzzels en bizarre gedachte-experimenten. En daarnaast leer je 
natuurlijk ook de geheimen achter een groot aantal niet eerder onthulde illusies. 
Want het ervaren van een mindf*ck is iets speciaals, maar het doorgronden van 
de illusie is minstens zo fascinerend. 

Ook laten we voor het eerst zien hoe je de methodes die ten grondslag liggen 
aan illusies kunt gebruiken in het dagelijks leven. Zo kunnen mindf*cks bijvoor-
beeld van pas komen tijdens een sollicitatiegesprek, op een eerste date, of bij 
een onderhandeling. Of wat dacht je van praktische lifehacks, zoals het krijgen 
van meer fooi of stiekem binnenkomen op een feestje waar je geen uitnodiging 
voor hebt?
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Of je dit boek leest voor de praktische tips of gewoon omdat je nieuwsgierig 
bent naar de geheimen, als we onze fascinatie voor dit prachtige vak over kunnen 
brengen is onze missie geslaagd. Sterker nog, laten we meteen de daad bij het 
woord voegen door je zelf iets te laten ervaren. Neem daarvoor een getal in 
gedachten tussen de vijf en de twintig.

Heb je er eentje? Zet dan nu je vinger op de gorilla. Jazeker, ook onze trouwe 
bondgenoot is dit boek weer van de partij. Verplaats je vinger bij iedere tel naar 
de volgende letter. Dus tel de N als 1, de E als 2, de X als 3, de T als 4 en zo 
verder. Blijf als je de cirkel rond bent met de klok mee tellen, je hoeft dus niet 
meer terug naar de letters buiten de cirkel (de N, de E en de X). Succes!

 

N E X
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Oké, houd je vinger op de letter waarop je bent uitgekomen. Dan mag je nu nog-
maals jouw gekozen getal tellen en daarbij je vinger bij iedere tel weer één letter 
verplaatsen, maar nu de andere kant op, dus tegen de klok in. Blijf ook nu weer 
in de cirkel zonder terug te gaan naar de letters N, E en X. Ga je gang.

Goed, je bent nu geëindigd op een willekeurige letter. Bedenk tot slot een fruit-
soort die begint met de letter waar je nu met je vinger op staat. Denk er even 
goed over na en lees niet verder voordat je met jouw letter een fruitsoort hebt 
bedacht. Gelukt? Dat is mooi, want de gorilla hieronder staat namelijk te sprin-
gen om jouw gedachten te onthullen. Als je je duim van voren naar achteren 
langs de rechteronderkant van de pagina’s strijkt (zoals bij een stripje dat een 
kort filmpje wordt), dan zul je zien dat de gorilla tot leven komt en een verrassing 
voor jou bij zich heeft. Probeer het maar.

Welkom terug. En, is het de gorilla gelukt je gedachten te voorspellen? Zo ja, 
dan was dit alvast een klein voorproefje van wat je in dit boek allemaal kunt ver-
wachten. Is het niet gelukt? Dan komt dat waarschijnlijk omdat gorilla’s niet van 
dadels houden en kan het vanaf nu alleen maar beter worden. Veel leesplezier!

Victor Mids & Oscar Verpoort

Meer MINDF*CK? Volg @victormids en @oscarverpoort op Instagram en 
zie al onze avonturen!

VOORWOORD
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Leer de aannames van je visuele systeem te misleiden

De geheime methodes die illusionisten gebruiken zijn heel divers, maar hebben 
allemaal één overeenkomst: het brein van de toeschouwer op het verkeerde 
been zetten door diegene een verkeerde aanname te laten maken. Aannames 
bestaan in veel verschillende vormen. Je kunt bijvoorbeeld overtuigd zijn van iets 
wat eigenlijk niet klopt (zie hoofdstuk 22), maar je zintuigen kunnen ook onjuiste 
conclusies trekken. De perfecte manier om je zintuigen om de tuin te leiden zijn 
optische illusies. In dit eerste hoofdstuk leer je hoe een aantal van die optische 
illusies werken én hoe je die kennis zelf kunt inzetten voor een slimme truc.

Kijk om te beginnen eens naar de foto hiernaast. Je ziet dat Victor een touw vast-
houdt. Maar welke kleur ballon zit er aan zijn touw bevestigd: geel, rood, groen 
of blauw? Zeg je antwoord hardop en lees dan pas verder.

Om je antwoord te controleren kun je een recht papiertje of liniaal langs Victors 
touw leggen en kijken bij welke ballon het touw uitkomt.

Waarschijnlijk had je deze uitkomst niet verwacht. Victor heeft niet de rode of 
groene ballon vast, maar de gele! Je visuele systeem heeft moeite om een schuine 
lijn die doorbroken wordt denkbeeldig door te trekken en correct in te schatten 
waar die lijn precies uitkomt. Deze illusie wordt ook wel de Poggendorff-illusie 
genoemd en wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat je brein de neiging heeft 
de kleine hoek tussen het touwtje en de eerste paal groter in te schatten dan hij 
in werkelijkheid is. Daardoor denk je dat het touwtje minder steil omhoogloopt 
en het bij de rode of groene ballon uit moet komen.

OPTISCHE ILLUSIES
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1 Welk dier zie je hier in het midden?

2 Wat zie je hieronder in het midden in het rood?

Wil je weten of je op beide vragen het juiste antwoord hebt gegeven? Kijk dan 
snel op de volgende pagina!

25
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Was je antwoord op vraag 1 een eend? Helaas, het was eigenlijk een konijn. En 
dacht je dat het antwoord bij vraag 2 de letter B was? Helaas, daar was het 
goede antwoord eigenlijk 13. Althans, dat waren óók de goede antwoorden. Kijk 
maar eens hieronder.

De objecten waar je een vraag over moest beantwoorden zijn niet veranderd ten 
opzichte van de vorige pagina en toch zie je er nu waarschijnlijk iets anders in. 
Ze laten je iets heel belangrijks zien over de manier waarop je brein informatie 
verwerkt. Namelijk dat je informatie nooit rechtstreeks tot je neemt, maar dat je 
brein ook altijd (ongevraagd) de context van die informatie verwerkt en daardoor 
sterk kan worden beïnvloed. Als er rondom de afbeelding waar je zowel een 
eend als konijn in kunt zien allemaal eenden te zien zijn, dan is je brein eerder 
geneigd in het midden ook een eend te zien. Maar vervang je die eenden door 
allemaal konijnen (en kantel je het plaatje een beetje), dan zie in het midden 
ineens een konijn. Hetzelfde geldt voor B en 13. Je beoordeling van dezelfde 
visuele prikkel verandert door de omgeving te veranderen. Bij reclameposters 
wordt goed nagedacht over wat er rondom het hoofdproduct te zien is, omdat dat 
van invloed is op hoe jij dat product beoordeelt. Marketeers gebruiken dit soort 
trucs continu om je keuzes te beïnvloeden. Neem bijvoorbeeld de menukaart van 
een restaurant, zoals hiernaast.

26 27
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Een goocheltraining waarbij je al je spieren gebruikt

In dit hoofdstuk leer je de kennis van de menselijke anatomie gebruiken om een 
aantal bizarre illusies te vertonen. Hoe dat precies zit, kun je eerst zelf ervaren met 
het volgende experiment. Leg je wijsvinger, ringvinger en pink op een tafelblad, 
en buig je middelvinger naar beneden, precies zoals op de foto hieronder.

Je gaat je nu concentreren op je vingers. Focus goed op je ringvinger en voel dat 
die ongelofelijk zwaar wordt. Blijf je concentreren op je ringvinger, en beeld je in 
dat die langzaam steeds zwaarder en zwaarder wordt. Hij wordt zo zwaar als 
een baksteen, zo zwaar zelfs dat het onmogelijk is om hem nu nog van tafel op te 
tillen. Probeer het maar eens. Het is onmogelijk om je ringvinger nog op te tillen. 
Probeer je wijsvinger ook maar eens een stukje op te tillen. Als het goed is lukt 
dit nog prima. Net zoals je bijvoorbeeld je pink nog kunt optillen. Maar je ringvin-
ger is totaal verlamd, het is alsof hij zit vastgelijmd aan de tafel.

Heb je jezelf nou gehypnotiseerd, waardoor je je ringvinger niet meer kunt 
optillen? Welnee, deze illusie heeft niks met hypnose te maken, maar alles met 
de anatomie van het menselijk lichaam. Dat zit zo. Aan het uiteinde van de spie-
ren in je hand zitten pezen. Een pees kun je zien als een dikke staalkabel, die van 
een spier in je arm doorloopt tot aan het topje van je vinger. Hiermee zet je de 

ANATOMIEMAGIE
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kracht van een spier om in een beweging. Gek genoeg lopen er door je vingers 
alleen maar pezen, en helemaal geen spieren. Dus alle bewegingen die je vin-
gers maken worden aangestuurd door de spieren in je onderarm.

Nu is het anatomisch gezien zo dat al je vingers een aparte pees hebben, 
behalve je middelvinger en ringvinger, die delen samen één pees. Of dit nou 
evolutionair handig is, of dat het de Schepper een mooi geheim leek voor deze 
illusie is onbekend, maar feit is dat dit experiment hierdoor werkt. Want als je je 
middelvinger naar binnen buigt kan dezelfde pees onmogelijk de tegenoverge-
stelde beweging met je ringvinger maken, en kun je hem dus niet optillen. 
Probeer het nog maar eens, en merk dat het echt onmogelijk is.

Ook wanneer je dit experiment uitvoert op iemand anders zal het diegene niet 
lukken zijn ringvinger op te tillen. En je kunt nog een stapje verder gaan met de 
volgende, slimme variant van het voorgaande experiment. Vraag een vriend een 
euro te pakken en leg uit dat je hem nu zo gaat proberen te hypnotiseren dat hij 
deze euro onmogelijk meer kan loslaten. Hiervoor moet hij zijn handen met 
gestrekte vingers tegen elkaar aanduwen. Klem nu de euro tussen zijn ring-
vingers en laat hem zijn middelvingers langs elkaar heen vouwen, zoals op de 
rechterfoto hieronder.

41
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Leer de technieken van ’s werelds beste detective

Wat heeft een illusionist gemeen met een slimme speurneus als Sherlock Holmes? 
Meer dan je denkt! Illusionisten kunnen een mysterie creëren door gebruik te 
maken van precies dezelfde methodes die detectives juist gebruiken om een 
mysterie op te lossen. Straks leer je de geheime technieken van Sherlock, maar 
eerst een test om te kijken hoe goed jouw observatievermogen is.

Op de volgende pagina zie je een afbeelding van het wereldberoemde Museum 
der Klassiekers. Je opdracht is simpel. Je moet proberen om in 30 seconden zo 
veel mogelijk details te onthouden. Dus zet een timer op je telefoon en observeer 
de afbeelding zo goed als je kunt. Na 30 seconden sla je de pagina om en zul je 
grondig verhoord worden. Succes!

SPEUREN ALS 
SHERLOCK
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