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4

Er gebeurt ook nog iets anders met het licht: door 
de gebogen vorm van de lens worden de lichtprik-
kels omgedraaid en gespiegeld. Vanaf de lens val-
len de prikkels dan op het netvlies achter in het 
oog. Daar staat het beeld dat de pupil ontvangen 
heeft dus op zijn kop en in spiegelbeeld. 

grote pupil

weinig 
licht

kleine pupil

veel  
licht

WANNEER SCHIJN ECHT  
BEDRIEGT...

Dit boek neemt je mee op een reis door een gekke 
wereld met reuzen en dwergen, waarin het water 
omhoog stroomt, de olifanten vijf poten hebben 
en je dingen ziet die er niet zijn. Heb je dan mis-
schien een sprookjesboek in handen? Nee, in dit 
boek gaat het om gezichtsbedrog, ook wel ‘op-
tisch bedrog’ of ‘optische illusie’ genoemd. En het 
is helemaal echt! Het gezichtsbedrog dan toch, 
niet de olifanten met vijf poten.

WAT IS EEN OPTISCHE ILLUSIE EIGENLIJK?

Een ingewikkelde combinatie van de beelden die 
door onze ogen worden ontvangen, de zenuw-
prikkels die vandaar naar onze hersenen worden 
geleid en wat onze hersenen uiteindelijk van die 
prikkels maken. Om dat goed te kunnen begrij-
pen, moet je eerst weten hoe de ogen en hersenen 
gewoonlijk werken.

Onze ogen werken een beetje zoals een camera. 
Elk voorwerp in onze omgeving weerkaatst wat 
van het licht dat erop valt, bijvoorbeeld licht van 
de zon. Dit licht komt in het oog via de pupil. Al 
naargelang hoeveel licht er op het oog valt, wordt 

de pupil groter of kleiner en laat zo meer of min-
der licht binnen. Direct achter de pupil zit de lens. 
Die bundelt het binnenvallende licht en zorgt er 
zo voor dat je scherp kunt zien.

DE BASIS
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oogzenuw

netvlies

lens

iris
pupil Om zo snel te kunnen werken, moeten onze herse-

nen veel van de ontvangen prikkels uitfilteren of 
een betekenis geven aan de hand van wat we al 
ervaren hebben. Ons brein vergelijkt dus vormen, 
kleuren en omtrekken met dingen die het al kent. 
Het hoeft bijvoorbeeld niet lang na te denken 
over iets dat roodgeel is, knispert, naar rook ruikt 
en heel heet is: je weet meteen dat het vuur is!

Optische illusies zijn speciaal samengestelde 
beelden of ruimtelijke situaties, die de werkwijze 
van onze ogen en hersenen gebruiken om ons met 
opzet voor de gek te houden. Soms is het ge-
zichtsbedrog gericht op de waarneming door de 
ogen, soms op de verwerking van beelden door de 
hersenen. Hoe het optisch bedrog ook ontstaat, 
het is niet alleen heel verbazingwekkend maar 
ook grappig, want het zet de hele wereld zoals je 
die kent op zijn kop! 

Laat jezelf verrassen en geniet van de illusies in dit 
boek!

In het netvlies zitten allerlei zintuigcellen: de 
staafjes en kegeltjes. Dankzij de staafjes kunnen 
we licht en donker onderscheiden. Met behulp 
van de kegeltjes kunnen we verschillende kleuren 
waarnemen. De cellen van het netvlies zetten de 

ontvangen lichtprikkels om in elektrische impul-
sen, die via de oogzenuw naar de visuele schors 
worden geleid.

De visuele schors, of visuele cortex, bevindt zich 
aan de achterkant van de grote hersenen. Hier 
worden de beelden verwerkt die onze ogen ont-
vangen hebben. Eerst draaien de hersenen de 
beelden weer goed en dan proberen ze die te be-
grijpen. Dat is een heel ingewikkelde taak, die bin-
nen een heel korte tijd wordt uitgevoerd.
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Wie van deze 
twee weegt het 
meest? Kijk heel 

goed!

ZWAARGEWICHT

De bovenste balk van de weeg-
schaal loopt precies gelijk met 
die eronder. De schuine lijntjes 
brengen je hersenen in de war: 
de hoeken lijken vervormd te 
worden, zodat je denkt dat de 
weegschaal overhelt.

Geloof  
het of niet:  
ze zijn even 

zwaar!

HOOFDSTUK 1: GEKKE LIJNEN EN KROMMINGEN
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Hoe moet je 
daar in he-

melsnaam mee 
drinken?

RIETJES

WAT GEBEURT ER?

Het gebogen effect ontstaat door het patroon op de rietjes. 
Dat geeft in je waarneming een vervorming van de hoek en 

daardoor word je voor de gek gehouden.

De 
rietjes zijn 

geknakt, toch? Kijk 
nog maar eens heel 

goed en leg een liniaal 
langs de rietjes. Je zult 

zien dat alle rietjes abso-
luut recht zijn en pre-

cies naast elkaar 
liggen!
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Waar denk jij 
dat dit papieren 
vliegtuigje gaat 

landen? Bij A,  
B, C of D?

DOELGERICHT

Heb je A gekozen, zoals de 
meeste mensen doen? Dan 
heb je mis gegokt, want het 
juiste antwoord is B! Je herse-
nen zitten ernaast en dat komt 
door de hoek waarin de lijnen 
het huis raken.

D
C
B
A
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