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Interview

Victor Mids opent het Europese EMDR congres!

‘Illusies vertellen 
ons veel over onze 
waarneming’
Sommige zaken in het leven zijn wel leuker als je ze niet direct doorziet. Neem 

nou Victor Mids, Nederlands meest bekende illusionist. Elke maandagavond 

zitten er 900.000 mensen voor zijn tv-programma aan de buis gekluisterd en 

vallen daarbij van de ene verwondering in de andere. Massaal proberen we zijn 

mindf*cks te begrijpen. Ook op het EMDR Europe congres in Den Haag zal hij 

trukendozen opentrekken! Want daar is hij de openingsact.

Tekst: Ad de Jongh   Foto: Marc Deurloo 

Victor is arts, nog maar 28 jaar en nu al ligt Nederland 
aan zijn voeten. Dat is niet zo vreemd, want zijn pre-
sentatie is ontwapenend en zijn acts intrigerend. Zo 
laat hij op tv zien hoe een jongeman op commando 
zijn telefoon in de gracht werpt waarna zijn vriendin 
de telefoon uit een keurige cadeauverpakking in haar 
hand haalt, weet hij mensen zonder moeite te vertel-
len hoe hun eerste huisdier heette en zorgt hij ervoor 
dat mensen in minder dan een minuut hun eigen naam 
niet meer kunnen uitspreken. Victor, die na zijn studie 
geneeskunde zijn zogenaamde ‘Neuromagic’ bedacht, 
heeft een grote passie voor illusies. Maar hij heeft ook 
een boodschap: “Ik dacht: hoe leuk is het als ik niet al-
leen illusies laat zien, maar ook illustreer wat dat over 
onze eigen waarneming vertelt?” 

Victor treedt niet vaak in het openbaar op, maar in juni 
maakt hij een uitzondering en opent het Europese EM-

DR-congres. “Ik weet inmiddels al wel wat over EMDR, 
maar lang niet zo veel als ik zou willen. Het lijkt me so-
wieso interessant om op het EMDR-congres aan men-
sen die zich met EMDR bezighouden uit te leggen, hoe 
ik taal en linguïstiek voor mijn illusies gebruik om men-
sen een bepaalde kant op te sturen, en hen iets anders 
te laten ervaren dan wat er in werkelijkheid gebeurt. 
Van wat ik nu van EMDR weet, zie ik vooral dáár paral-
lellen liggen.”  

Wat is de truc? 
Misschien wel de meest fascinerende onderdelen van 
het programma Mindf*ck zijn de raakvlakken met de 
psychologie, zoals mensen de illusie geven dat je ze 
doorziet. Cold reading: je noemt algemene eigenschap-
pen die je specifiek laat klinken. Neem nou het fragment 
waarin Victor met verschillende mensen een kort dating-
gesprek voert en hen achteraf vertelt welke karakter-  
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eigenschappen hij hen toedicht. Allemaal zijn ze zwaar 
onder de indruk. Eén zegt zelfs: “Hoe kán dit? Hij weet 
meer van mij dan ik van mijzelf!” Daarna legt de illu-
sionist uit dat hij bij iedereen dezelfde tekst heeft ge-
bruikt. Victor moet lachen als hij hieraan terugdenkt. 
“Ja, het gaat erover hoe je woorden en zinnen opvat, 
interpreteert en integreert.” 

Een tipje van de sluier kan de illusionist wel voor ons 
oplichten en hij legt uit hoe hij een Mindf*ck in de 
praktijk aanpakt. “Ik kan puur door op een bepaalde 
manier iets te vertellen, bijvoorbeeld op een handige 
manier verweven in een script, mensen een fictieve 
versie van de werkelijkheid aanbieden, waardoor ik 
hun daadwerkelijke ervaring verander.” 
Victor entertaint niet alleen, maar heeft ook een bood-
schap waar we als samenleving van kunnen leren. 
Dat heeft te maken met de verschillende cognitieve 
mechanismen die achter de illusies schuilgaan. “We 
kijken per definitie door een gekleurde bril naar de 
wereld. Alles wat we waarnemen is namelijk niet een 
objectieve registratie van iets, maar gekleurd door al-
lerlei aannames, normen en waarden en vastgeroeste 
patronen die in je hoofd zitten. Dat is de reden waar-
om er sowieso zoiets bestaat als een illusie: je waar-
neming kan je gewoon voor de gek houden. En dat 
hoeft niet datgene te zijn, wat er daadwerkelijk aan 
de hand is.” 

De therapeut als illusionist
Al luisterend naar Victor begin je te begrijpen dat wij 
therapeuten, net als hij, illusionisten zijn die elke dag 
proberen de mindset van onze patiënten te verande-
ren. Hij gebruikt technieken waardoor hij dingen voor 
elkaar krijgt die wij ook wel zouden willen, maar die 
ons niet altijd lukken, althans niet zo snel als Victor ons 
laat zien. Als we nu eens van hem zouden kunnen leren 
hoe hij die verschillende beïnvloedingstechnieken suc-
cesvol inzet? Hoe het hem bijvoorbeeld lukt om Ilse de 
Lange een liedje te laten spelen dat iemand anders voor 
haar heeft uitgezocht, in een andere ruimte, terwijl zij 
daar zelf geen enkele weet van heeft: Mind-boggling. 
“Dat is weer een ander voorbeeld van zo’n cognitief 
mechanisme: dat is beïnvloeding”, reageert Victor en-
thousiast. “Ja, dat is communicatie, priming en statis-
tiek: een combinatie van allerlei verschillende metho-
dieken. Het laat ook zien dat niet alle illusies over een 
kam te scheren zijn en hoe makkelijk je hersenen voor 
de gek te houden zijn. Maar de uitleg die erachter schuil 
gaat, verschilt ook echt per techniek, dat kan ik je wel 
zeggen.” 

Ideeën genoeg
Voor Victor is het helemaal niet moeilijk om steeds met 
iets nieuws en intrigerends op te proppen te komen. 
“Ik barst nog van de ideeën. Ik zeg niet dat het eeuwig 
Mindf*ck zal zijn, maar ik heb plannen liggen voor gro-
tere sociologische experimenten met hele grote groe-
pen Nederlanders, maar daarover kan ik nu nog niet 
veel vertellen.” Of hij hiermee ook al wat gaat oefenen 
op het EMDR-congres met die duizend mensen in de 
zaal, verraadt hij nog niet. “Hahaha, het wordt sowieso 
heel interactief.” 

Het lijkt allemaal zo simpel. Als je op de televisie zo-
maar iemand zijn naam kan laten vergeten, vraag je 
je als therapeut af of hij dat dan ook kan demonstre-
ren met een traumatische herinnering op het congres, 
maar ook daarover wil hij nog niets verklappen. “Maar 
de methodieken die ik uitleg en die achter mijn illusies 
zitten, zijn divers. Uiteraard zal het geheugen, dat heel 
relevant is voor jullie, zeker een onderwerp worden dat 
ik ga aanstippen.” Meer gaat hij ons nu niet vertellen 
over het congres. Dat zal nog even een illusie moeten 
blijven. 

“Ik ga op het 
EMDR-congres 

uitleggen hoe ik 
taal en linguïstiek 
voor mijn illusies 

gebruik om mensen 
een bepaalde kant 

op te sturen.”

Victor Mids, Opening Act - Neuromagic show by illusionist Victor Mids, vrijdag 17 juni 2016 at World Forum Theater
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