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 1. Inleiding 

Kijk goed naar de lange rechte weg (1) onderaan de bladzijde.  
Kijk eerst naar het begin en dan naar het einde.  
Het lijkt of  die weg als je verder naar de horizon kijkt steeds 
smaller wordt.  Je noemt het ook wel perspectief.  
Alle lijnen lijken in één punt bij de horizon te verdwijnen. 
Zie je de twee lichtblauwe cirkels (2). Welke is het grootst?  
De linker? Nee, hoor ze zijn allebei even groot. 
De foto van de weg en de witte cirkels zijn voorbeelden van 
gezichtsbedrog. Je ogen worden bedrogen. 
In dit boek lees je over gezichtsbedrog.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 1. Hoe werken je ogen precies? 
 2. Wat is het verschil tussen kijken en zien? 
 3. Hoe kunnen je ogen bedrogen worden? 
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 2. Kijken en zien 

De ogen 
Op alles wat je om je heen  ziet, valt licht.  
Het licht op het kopje wordt weerkaatst naar je ogen (1).  
In elk oog zit een pupil (2). Door die pupil gaat het weerkaatste 
licht naar binnen. Het licht gaat nu verder door de ooglens (3). 
 Het licht komt het oog binnen en projecteert het kopje op de 
achterkant van het oog.  Dat deel is het netvlies (4).  
Het kopje staat ondersteboven afgebeeld op het netvlies. 
In het netvlies zitten twee soorten cellen: staafjes (5) en 
kegeltjes (6). 
De staafjes kunnen zwart, wit en grijs zien.  
Ze zorgen er ook voor dat we ook in het donker kunnen 
zien. De kegeltjes kunnen kleuren zien. 
Je ogen zijn de ontvanger van het plaatje.  
We kijken ermee 
De oogzenuwen (7)  van de beide ogen sturen het 
plaatje door naar de hersenen. 
De hersenen 
De hersenen draaien het plaatje om.  
Ze geven ook de betekenis aan het plaatje:  
een kopje (8).  
Je ogen kijken, maar je hersenen zien.  

Je ogen kunnen niet 
alles bekijken. Daar lees 
je meer over op blz. 5 
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 3. Proefjes 

1. Kijk naar het plaatje. Wat zie je? 
Een zwarte vaas?  
Of  zag je eerst 2 gezichten links en rechts?  
Je hersenen maken uit wat je het eerst ziet.  
Je kijkt met je ogen, maar je hersenen zien het plaatje dat je wilt zien. 
Met je hersenen begrijp je pas wat je ziet. 
Als je eenmaal weet dat er een vaas en twee gezichten te zien zijn, kun 
je alles tegelijk zien. 

Je weet nu dat je ogen niet alles zien.  
Je ogen richten zich op wat ze denken dat belangrijk is. 
Wat ze zien, geven ze door aan je hersenen. 
De hersenen geven de betekenis 

Je kunt nooit alles zien 

Bekijk het filmpje 
https://www.youtube.com/

embed/mXm99a8FuoM 

2. Voor je het filmpje bekijkt. 
Je ziet twee groepen. 
Ze spelen basketbal. 
Opdracht. 
Tel hoe vaak de witte spelers  
de bal overspelen. 

https://www.youtube.com/embed/mXm99a8FuoM
https://www.youtube.com/embed/mXm99a8FuoM


 4. Hoogte, breedte en diepte 

Afstand schatten 
Alles om ons heen heeft hoogte, breedte 
en diepte.  
Kijk maar eens in het klaslokaal of  kijk 
naar buiten. 
Je hersenen maken diepte in plaatjes.  
Je hersenen schatten  de afstanden.  
Je zou anders steeds over allerlei dingen 
vallen die  je onderweg tegenkomt. 
Wees maar blij met die hersenen, want je 
ogen zien alleen maar platte plaatjes, 
zoals op een foto. 
Schuine lijnen en schaduw 
Je hersenen zetten de platte plaatjes om 
in plaatjes met diepte. Je hersenen 
gebruiken daarvoor allerlei trucjes. 
Schuine lijnen (1) en licht en schaduw (2) 

helpen de hersenen om af-
standen te kunnen schatten. 
Soms gebruiken onze hersenen 
die trucjes helemaal verkeerd. 
De hersenen raken in de war 
door andere lijnen.  
Dat noem je gezichtsbedrog. 

A C 

B  

D  
Welke lijn is langer langs de huizen? 

Lijn A naar B of C naar D? 
Meet ze eens na. Klopt het? 

A  

B  Vlak  A en vlak B zijn grijs. 
De kleur is hetzelfde. De kleur 
lijkt anders door de achtergrond. 

 



 5. Gefopt door licht en donker 

Licht en donker gebruiken je hersenen om 
diepte te zien. Je ziet daardoor of  iets hol 
of  bol is (1). Je kijkt waar het licht vandaan 
komt en waar schaduw is.  
Maar wat gebeurt er als er geen licht is op 
een afbeelding? Waar zit dat gat in de 
kubus voor of  achter? (2) Zonder licht en 
donker weten je hersenen het even niet 
meer. Ze worden gefopt.  

 6. Gefopt door schuine lijnen 

Onze hersenen letten op lijnen om afstanden 
te bepalen.  
Vooral schuine lijnen helpen de hersenen om 
goed een afstand te bepalen.  
Onze hersenen zien een spoorrails als lijnen 
die schuin weglopen.  
Lijn A is kleiner dan B zeggen de hersenen, 
maar ze zijn echt even groot als je ze nameet. 

A 

B 



 6. Gefopt door kleur 

Hiernaast zie je een landschap met 
sneeuw en rotsen. Niets bijzonders.  
Of  zie je meer?  
Je hersenen raken in de war van de 
kleuren en vormen, maar als je eenmaal 
de paarden ziet staan, begrijp je niet 
meer waarom je ze niet eerder zag.  
Je hersenen hebben het plaatje nu 
opgeslagen en vinden het niet gek meer.  
Dit plaatje onthoud je nu voor altijd. 

Proefje 
Kijk naar het kaartje met woorden. 
Noem de kleur van het woord.  
Pas op! Lees niet het woord.Lastig?  
Je hersenen raken in de war. 
De ene kant van je hersenen wil 
het woord noemen en de andere 
kant de kleur van het woord. 

De paarden hebben dezelfde kleur. 
Je raakt in de war door de achtergrond 

De balk heeft één kleur.. 
De achtergrond verwart je. 



 7. Gefopt door de omgeving 

Soms raken je hersenen flink in de war.  
Je ziet een plaatje met een voorwerp waar 
andere dingen omheen staan.  
Soms lijkt iets scheef  te staan dat gewoon 
helemaal recht is.  
En soms lijken voorwerpen groter dan ze in 
werkelijkheid zijn. 
De dingen eromheen foppen  je hersenen.  

Een tegelvloer uit een kerk in Rome. 

De horizontale lijnen zijn recht, maar lijken 
krom door de verspringende blokken. 

Deze 3 mannen zijn allemaal even groot. 

Welke lijn tussen de pijltjes is het langst? 
Ze zijn even lang. 
Meet maar na. 



 8. Twee in één 

Zie je het woord?  
 

Soms kun je in een tekening of  af-
beelding twee figuren vinden. Het is 
maar net hoe je naar de tekening kijkt. 
Meestal zie je direct één figuur en kost 
het moeite om de tweede figuur te ont-
dekken.  
Je hersenen hebben bepaald wat je 
ziet en lijken wel vast te zitten aan dat 
ene plaatje.  
De hersenen kunnen niet de twee 
figuren op hetzelfde moment zien.. 

Zie je de oude en de jonge vrouw?  

Zie je twee dieren?  Zie je twee personen?  

Hoeveel vrouwen zie je? 

Zie je meer dan een klokhuis?  

GEEN IDEE !GEEN IDEE !GEEN IDEE !   



 9. Kan dit wel? 

Soms kijk je naar een plaatje en zie je dat er iets 
vreemds aan de hand is.  
Je oog wordt weer bedrogen. Wat je ziet kan in het 
echt helemaal niet. 
Sommige kunstenaars maken met opzet zulke 
onmogelijke plaatjes.  
Een beroemde kunstenaar die zulke afbeeldingen 
maakte, was de Nederlander Escher (1). 
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 10. Meer gezichtsbedrog 

Op deze en de volgende bladzijde vind je nog meer gezichtsbedrog. 

Staan die wielen wel stil?  Waar zitten de gaten? Onder of boven? Kan dit wel? 

Drie taarten met een punt eruit. 
Of is er meer? 

Staar een tijdje naar de zwarte stip.  
Krimpt die mist om de zwarte stip? 



Een tijger. Of zie je ook het gezicht van een vrouw? 

Een onmogelijke bank 

Twee in één. 

Tel de zwarte stippen op de kruispunten.  
Wat valt je op? 



 11. Filmpje 

Het Klokhuis: 3D straatkunst 

Klik  
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-3d-straatkunst/

#q=optische%20illusie 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-3d-straatkunst/#q=optische%20illusie
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-3d-straatkunst/#q=optische%20illusie


 Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_illusion 

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

http://kidshealth.org/kid/htbw/eyes.html 







 Colofon en voorwaarden 
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