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1. Brillen 
Heb je een bril? 
Een bril om beter te zien? 
Of  een zonnebril tegen de felle zon? 
 
Dit boek gaat over brillen. 
Er zijn veel meer soorten brillen dan je denkt. 
 
Brillen bestaan al lang. 
Je leest over brillen van vroeger. 
Maar ook over moderne brillen. 
 

Handig,  
die 

zonnebril. 



2. Ogen 
Bijziend 
Met je ogen zie je de dingen om 
je heen.  
Een oog is zo groot als een ping- 
pong bal (1). 
Je kunt er dingen mee in de verte 
zien. 

De hond staat in de verte. 
De hond links is scherp (2). 
Soms ziet iemand de hond 
niet scherp, maar wazig. (3) 
 
Zie je de dingen om je heen 
altijd wazig? 
Dan wordt het tijd voor een 
bril. 
Je bent bijziend. 
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Verziend 
De letters in een boek zijn 
dichtbij. 
Veel mensen zien de letters 
goed. Soms zien mensen de 
letters niet goed. 
De letters zijn wazig  1). 
Ze zijn niet scherp. 
Die mensen zijn verziend. 

Ook zij hebben een bril nodig. 
Die bril noem je een leesbril (2). 
Ze zetten de bril op als ze iets 
dichtbij willen zien. 
Als ze in de verte kijken, zetten ze 
de leesbril af. 
Met een leesbril op is alles in de 
verte juist wazig. 
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3. De oogarts 
De oogarts (1) is een dokter die alles 
weet over ogen. 
Bij deze dokter hangt een kaart met let-
ters (2). 
Die moet je in de verte lezen. 
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Zo kan de dokter zien hoe goed je ogen 
zijn. 
De dokter kijkt je ogen na met een appa-
raat. 
Hij zoekt uit wat voor bril je nodig hebt. 
En ook hoe sterk de glazen in die bril 
moeten zijn. 
Dat schrijft de dokter op een briefje. 
Dat noem je het recept. 



4. De opticien 
Met het recept ga je naar een 
opticien (zeg: optiesjen). 
De opticien heeft een winkel vol 
brillen (1). 
Hij kan ook je ogen meten. 

Er zijn monturen in allerlei kleuren 
en vormen. 
In het montuur (2) komen de glazen. 
Die glazen worden gemaakt in de 
fabriek. 

De opticien slijpt later de glazen (3). 
Nu passen ze in het montuur. 
De bril is klaar. 
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5. Brillen van vroeger 
Edelsteen  
Brillen bestaan al heel lang. 
Twee duizend jaar geleden waren er al 
brillen. 
Ze hadden geen montuur. 
Mensen keken door een edelsteen (1). 
Ze konden opeens beter zien. 
De naam van die edelsteen was beril (2). 
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Van beril  komt ons woord bril . 
De edelsteen werd mooi glad geslepen. 
Dan pas kon je er goed doorheen kijken. 
De edelsteen was een soort vergrootglas (3). 
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Druppel 
Zie je de druppel water (1). 
Hij ligt op een blad. 
Onder de druppel lijkt alles veel 
groter. 
Dat komt, omdat de druppel bol is. 
Een slimme man keek goed naar 
die druppel. 
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Hij nam een stukje glas. 
Hij sleep het glas bol (2) 
Hij keek door het bolle glas. 
En ..... alles leek veel groter. 
Glas was niet zo duur als 
een edelsteen. 
En glas kon je zelf  maken. 
Dat bolle glas noem je een 
lens (3). 
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Een montuur 
Een montuur was een mooie uitvinding. 
Je kon nu twee van die glazen voor je 
ogen houden. 
Er zaten nog geen poten aan het 
montuur. 
Het eerste montuur was van hout (1). 

Later kreeg je een montuur met een 
handvat (2). 
Nog later klemde je het montuur op je 
neus (3). 
Er zat een touwtje aan. 
Dat ging om je nek. 
Soms viel de bril van je neus. 
Door dat touwtje viel de bril niet kapot. 
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6. Nog meer brillen 
Er zijn nog veel meer soorten brillen. 
De lasbril 
Henk last twee stukken ijzer aan elkaar. 
Dat gebeurt met een heet vuur. 
Het licht is heel fel (1). 
Henk draagt een lasbril (2). 
De lasbril beschermt de ogen van Henk. 

Veilig 
Wim zaagt. 
Hij gebruikt een kettingzaag (2). 
Het zaagsel vliegt in het rond. 
Wim draagt een bril. 
Het is een veilig-heids-bril (4). 
Zo krijgt hij geen zaagsel in zijn ogen. 
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De duikbril 
Kees snorkelt. 
Dat doet hij onder water. 
Hij draagt een duikbril (1). 
Zo kan hij goed onder water 
kijken. 
Er komt geen water in zijn ogen 
en neus. 

De zonnebril 
Ad zit in de zon. 
Hij draagt een zonnebril (2). 
Door die bril is het licht van de zon 
niet fel meer. 
Het lijkt of  Ad in de schaduw kijkt. 
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Kleurenblind 
Kun je het cijfer in het rondje lezen? 
Frans kan het niet lezen. 
Hij heeft moeite met de twee kleuren. 
De kleuren rood en groen. 
Frans is kleurenblind. 
Met de paarse bril (1) lukt het wel. 

Computer 
Deze bril heeft geen glazen. 
Er zit aan één kant een klein schermpje (2). 
Het zit voor één oog. 
Het is een kleine computer. 
Je ziet ziet hetzelfde als op de telefoon. 
Je hebt je handen niet nodig. 
Je vertelt de computer, wat hij moet doen. 
De bril luistert naar je stem. 
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Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-
boompje-beestje-de-bril/#q=bril  

Huisje Boompje Beestje 
De bril 

7.  Filmpje 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-bril/#q=bril
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-bril/#q=bril






http://nl.wikipedia.org/wiki/Opticien 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oogheelkunde 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bril 

http://www.isgeschiedenis.nl/uitvindingen/visie-op-de-

geschiedenis-van-de-bril/ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Glass 

Bronnen en foto’s 
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