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VOORWOORD
Zeventien jaar voor de uitgave van dit boek stelde Cliff (die eigenlijk Erik heet-
te), de techniekleraar van het Haags Montessori Lyceum, twee jongens van der-
tien aan elkaar voor. Het was hem opgevallen dat de jongens een hobby deel-
den: de kunst van het goochelen. Daar, in het technieklokaal, lieten de jongens 
elkaar hun allereerste goocheltrucs zien. Daarna was er geen weg meer terug. 
 De hierboven beschreven jongens, dat zijn wij, Victor Mids en Oscar Verpoort. 
Aangenaam! We hadden toen geen idee waar deze ontmoeting toe zou leiden, 
net zomin als waarom we Erik eigenlijk Cliff moesten noemen. Maar de ontmoe-
ting was het startschot van een niet-aflatende reeks waanzinnige avonturen, 
ongekende lol en ambitieuze ondernemingen. De goochelkunst werd het funda-
ment van een diepgewortelde vriendschap en passie voor alles wat met magie 
en illusies te maken heeft.
 Terwijl de meesten van onze leeftijdsgenoten als bijbaantje een krantenwijk 
liepen of tomaten plukten in de kas, besloten wij om na deze ontmoeting kinder-
goochelshows te gaan geven. En zo geschiedde. We stonden op verjaardags-
feestjes, twee zenuwachtige goochelaartjes, tussen de schuifdeuren van de 
woonkamer en met op de achtergrond een aan statieven opgehangen laken en 
een verstopte rookmachine. De gevolgen waren soms geslaagd en soms angst-
aanjagend.

Van het geld dat we verdienden kochten we vervolgens weer nieuwe speelkaar-
ten, sponsballen en andere gimmicks, en zo dompelden we ons jarenlang steeds 
verder onder in de (toen nog wat stoffige) wereld van de magie. In de loop der 
jaren ontstond zelfs het idee om ooit een goochelprogramma voor de televisie te 
maken. Een mooi idee, maar ach, in die jaren werd wel meer geroepen. 
 Na de middelbare school ging Victor geneeskunde studeren en Oscar naar de 
filmacademie. Dat bleken later de perfecte ingrediënten voor ons tv-programma 
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MINDF*CK. Victor is het gezicht van de show en doet het werk vóór de camera, 
Oscar is als producent en regisseur de onmisbare kracht die het programma 
karakter en smoel geeft.
 Victor weet met zijn achtergrond als arts van alles over de werking van het 
menselijk lichaam, de zintuigen en de cognities die daarbij horen. Oscar heeft 
met zijn achtergrond als filmmaker en aanleg voor de bètawetenschappen weer 
veel kennis van natuurkunde, wiskunde en de manier waarop we de wereld 
waarnemen. Onze gedeelde kennis over de werking van illusies werd een geza-
menlijke testcase over menselijk gedrag: hoe laat je iemand het allerbest een 
mindf*ck ervaren?
 In de loop van de seizoenen MINDF*CK merkten we dat er behoefte kwam aan 
meer diepgang, inzicht en – eerlijk is eerlijk – uitleg over de trucs. Waar we in 
het televisieprogramma vaak beperkt zijn in deze uitleg, konden we met dit 
boek ons hart ophalen en alle kennis en ervaring die we tot nu toe hebben op-
gedaan delen. De geheimen achter sommige illusies zijn van zo’n schoonheid, zo 
geraffineerd en zo briljant dat het zonde is dat slechts weinigen ze te zien krij-
gen.
 Maar horen goocheltrucs dan niet geheim te zijn, horen we je denken (ja, het 
gedachtenlezen is al begonnen!). Dat is de aloude discussie. Aan de ene kant 
bestaat de kunstvorm bij de gratie van het geheim (en sommige geheimen  
bewaken wij dan ook met ons leven), aan de andere kant hebben wij het zelf   
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natuurlijk ook ergens moeten leren. En dat deden we met behulp van bibliotheek-
boeken, het internet, goochelwinkels en vooral door veel discussies met elkaar. 
De uitleg in dit boek is dan ook vooral bedoeld om te inspireren én te laten zien 
wat illusies ons over ons eigen handelen en functioneren vertellen. Voor ieder-
een die bang is de verwondering kwijt te raken na het leren van bepaalde gehei-
men: maak je geen zorgen. Zelfs al ben je na dit boek van het een en ander op de 
hoogte, als je de illusie daarna recht onder je neus ziet gebeuren, weet je vaak 
nog steeds niet waar je moet kijken. Zelfs voor ons is de ‘magie’, met al het in-
zicht dat we in de loop van de jaren vergaard hebben, er nog steeds niet vanaf.
 Met dit boek hopen we iets wezenlijks bij te dragen aan de inzichten die illu-
sies ons verschaffen. De kernboodschap hierbij is dat je zintuigen en je brein 
geen perfect objectief en onbelemmerd beeld van de werkelijkheid registreren, 
maar dat ze zich laten vormen en beïnvloeden door allerlei percepties, aanna-
mes en herinneringen. De 101 trucs en experimenten in dit boek maken gebruik 
van een heel palet aan wetenschappelijke disciplines: psychologie, fysiologie, 
neurowetenschappen, linguïstiek, sociologie, natuurkunde, scheikunde en wis-
kunde, aangevuld met een vleugje vingervlugheid.
 Niets zou mooier zijn dan wanneer wij hiermee op onze beurt lezers weer in-
spireren hun eigen magische weg te bewandelen. Het klinkt misschien cheesy, 
maar wij hebben de magie daarvan inmiddels mogen ervaren, en geven dat 
(goochel)stokje graag door.

Geniet van de kracht van de mindf*ck!

Goed om te weten is dat interactie een belangrijke rol speelt in dit boek. 
Over het hele boek verspreid zitten namelijk maar liefst 12 gorilla’s voor jou verstopt!
Realiseer je dat ze overal verstopt kunnen zijn (het woord hierboven telt niet).
In geschreven tekst, in afbeeldingen en in illustraties bijvoorbeeld.
Laat de geschreven woorden uit H. 14 en de bronnenlijst weg bij je berekening.
Let er ook op dat je het boek af en toe van de zijkant of op z’n kop bekijkt. 
Anders zie je er sowieso een paar over het hoofd. Veel succes!

VOORWOORD
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Ervaar de magie van change blindness

Om te beginnen ga je direct ervaren hoe het is om je gedachten te laten beïnvloe-
den. Dat heeft alles te maken met het magische oog hieronder. Staar je tien secon-
den lang in dit oog, dan stuurt het jouw gedachten in de richting van een vooraf 
bepaalde keuze. Klinkt onwaarschijnlijk? Meemaken is geloven!

Staar tien seconden goed naar het midden van het oog en probeer je hoofd hele-
maal leeg te maken, zo ben je ontvankelijker voor beïnvloeding. 

EERST ZIEN, 
DAN GELOVEN 
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05
Hoe je een sjaal dwars door je eigen nek kunt trekken 

Je hebt vast weleens een illusionist zijn assistente zien doorzagen, met magi-
sche krachten een lepel zien buigen of een stuk touw dwars door zijn nek zien 
trekken. Misschien heb je die laatste truc zelfs in MINDF*CK gezien, maar dan 
met een sjaal in plaats van een touw. De bovenstaande voorbeelden lijken mis-
schien drie heel verschillende trucs maar toch maken ze allemaal gebruik van 
hetzelfde principe. Om dat principe te kunnen begrijpen moet je eerst kennis-
maken met de volgende drie dames. Kijk eens goed naar deze afbeelding. Wat 
zie je? Of beter gezegd: wat zie je niet? 

COMPLEET
INCOMPLEET 

Op de volgende bladzijde staat de foto nogmaals, alleen dan zonder de rode  
gatenkaas.
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AANGENAAM
Vergeet nooit meer iemands voornaam

Kijk eens naar deze twee vrolijke figuren. Een van deze twee heet Boeba en de 
ander heet Kiki. Kun jij raden welk figuur welke naam heeft? 

De kans is groot dat je het linkerfiguur Kiki hebt genoemd en het rechter Boeba. 
En met jou ongeveer 95 procent van de wereldbevolking. Ja, dat lees je goed: 
volkeren over de hele wereld associëren het puntige, scherpe figuur links met de 
naam Kiki en het rondere figuur rechts met de naam Boeba. Het maakt blijkbaar 
niet uit of je Chinees, Tahitiaans, Spaans of Limburgs praat, het lijkt erop dat in 
ieder menselijk brein de gevoelsmatige koppeling tussen de klanken en de vor-
men op dezelfde manier plaatsvindt. 
 Het voelt ook logisch, immers: Ki-ki bestaat uit twee harde en hoge klanken, 
ze hebben iets scherps, net zoals de hoeken van het linkerfiguur harder en 
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Teleporteren kun je leren

Volgens de Amerikaanse natuurkundige Lawrence Krauss schijnt het aantal 
Amerikanen dat nog nooit de zin ‘Beam me up, Scotty’ heeft gehoord vergelijk-
baar te zijn met het aantal mensen dat niet weet wat ketchup is. Mocht de zin je 
toevallig toch niet bekend voorkomen: het is de beroemdste quote uit de science-
fictionserie Star Trek, waarin kapitein Kirk een teleportatiemachine heeft en aan 
zijn assistent Scotty met deze klassieke uitspraak het bevel tot teleportatie 
geeft. In dit hoofdstuk leer je twee trucs om zelf de illusie van teleportatie te 
creëren, net zoals kapitein Kirk in Star Trek. En ketchup is trouwens een soort 
tomatenpuree.

BEAM ME UP, SCOTTY
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DE ULTIEME  
PERSOONLIJKHEIDSTEST 

25
Ontmoet je ware ik

Heb je altijd al willen weten wat voor type persoon jij echt bent? Hoe jouw ka-
rakter precies in elkaar steekt? Na een maandenlange studieperiode met een 
team persoonlijkheidsonderzoekers, wordt in dit boek voor het eerst een revolu-
tionaire en accurate methode gepresenteerd om erachter te komen wat voor per-
soonlijkheid jij werkelijk hebt. 
 Hiervoor moet je eerst een vijftal vragen beantwoorden die dieper ingaan op 
jouw morele en emotionele kwaliteiten. Per multiplechoiceantwoord kun je 1, 2 
of 3 punten verdienen. Pak er pen en papier bij zodat je je score bij kunt houden. 
Kies je A, geef jezelf dan 1 punt, bij B 2 punten en bij antwoord C 3 punten. Tel 
aan het einde van de vijf persoonlijkheidsvragen je punten bij elkaar op en lees 
vervolgens je uitslag. En onthoud: bij een persoonlijkheidstest zijn er geen goe-
de of foute antwoorden, beantwoord de vragen naar eer en geweten en denk 
vooral niet te lang na bij elke vraag. Probeer op je intuïtie af te gaan. Succes!
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