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MInDF*cK
Gelet op de hoge kijkcijfers is 
de kans groot dat u minstens 
één aflevering hebt gezien van 
het nieuwe magische televisie-
programma “Mindf*ck”. In dit 
programma geen gegoochel à la 
Hans Kazan of Hans Klok ach-
ter glittergordijntjes met dwars-
doorgezaagde assistentes. Presentator Victor Mids 
is illusionist én arts en heeft  in zijn programma al 
diverse spectaculaire acts laten zien. Hij weet je pin-
code, wist je geheugen en manipuleert je gedachten. 
Ik heb met veel plezier en vooral met verwondering 
naar het programma gekeken.

Verbazend knap vond ik de uitzending met Flikken 
rechercheur Wolfs, alias acteur victor Reinier. Aan 
Victor Reinier werd gevraagd een denkbeeldige 
moord op te lossen die al beschreven stond in een 
dossiermap die - dicht -voor hem op tafel lag. Rei-
nier trok op verzoek een handschoen aan die van de 
dader was geweest. Hij verzon als plaats delict en 
moordwapen respectievelijk “de wc van een agra-
rische winkel” en “een hooivork”. De dader heette 
volgens hem “Jacques Flamoes”. Tot verbijstering 
van Victor Reinier - en ondergetekende - bleken al 
zijn verzinsels keurig in het dossier genoteerd te 
staan! Last but not least werd door Reinier ter plekke 
een compositietekening van zijn imaginaire dader 
gemaakt. De heer Flamoes kwam onmiddellijk na 
voltooiing in vlees en bloed te voorschijn en leek 
inderdaad als twee druppels water op de juist daar-
voor gemaakte compositietekening.

Critici noemen het “bedrog”. Presentator Victor 
Mids zou met acteurs werken en het zou allemaal 
‘doorgestoken kaart zijn’. Mids ontkent dat. Ik ben 
geneigd hem te geloven. Dan zou er toch na acht 
afleveringen toch wel een klokkenluider zijn opge-
staan?

Wetenschappers geven een plausibele verklaring 
en stellen dat de presentator - ongemerkt - gebruik 
maakt van “gesprekshypnosetechnieken”. Simpel 
gezegd: de presentator dringt door tot het onder-
bewustzijn en manipuleert en programmeert ver-
volgens zijn gesprekspartner.

“Mindf*ck” is in feite het slim besturen van je ge-
dachten door een ander. een duidelijke vorm van 

“mindf*ck” vond ik de spier-
ballentaal van het openbaar 
ministerie in de Valkenburgse 
loverboyzaak. In een hotel zijn 
tientallen goedgevulde con-
dooms gevonden die zouden 
kunnen leiden tot de donoren/
daders, die dan, mogelijk ten 

overstaan van vrouw en kinderen, gearresteerd 
zouden gaan worden. Dat een arrestatie gevolgen kan 
hebben voor een huwelijk of relatie, daar zit ik niet mee, 
aldus de officier van justitie. Met deze zaak willen we 
een vuist maken.

Wellicht heeft u, toen u dat hoorde, een vreugde-
dansje gemaakt. Eindelijk iemand die zegt waar 
het op staat! Wat mij betreft toch echt een typisch 
geval van “mindf*ck”. Want vindt en gelooft u echt 
dat een opsporingsonderzoek moet worden inge-
zet dat op voorhand vernedert en straft? En sinds 
wanneer gaat het bij het de officier van justitie niet 
meer om waarheidsvinding, maar om een vuist 
maken? 

De publiciteit is ingezet als pressiemiddel. In feite 
dwong de officier van justitie met die krachtige 
uitspraken de mannen zichzelf te melden, om 
zodoende mogelijk te voorkomen dat vrouw en 
kinderen met een arrestatie zouden worden ge-
confronteerd.  Ook deze tactiek kan ontwrichting 
van gezinnen tot gevolg hebben. 

voor één verdachte is de grote druk mogelijk reden 
geweest om zelfmoord te plegen. Het openbaar mi-
nisterie haastte zich in een reactie op deze tragedie 
te zeggen dat er geen enkel verband is met de verden-
king in de strafzaak.

van het televisieprogramma Mindf*ck kunnen we 
genieten maar ook leren:  het menselijk brein is zeer 
vatbaar voor manipulatie en kan op betrekkelijk 
eenvoudige wijze de verkeerde kant opgestuurd 
worden. Ik raad alle officieren van justitie aan een 
aantal afleveringen van het programma Mindf*ck 
te bekijken, zodat men zich meer bewust is van 
de mogelijke gevaren van populistische retoriek 
waarbij een vuist wordt gemaakt. Want dat lijkt meer 
op fistf*ck....

Mr. Frank Dronkers


