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Iets over de beweging van den pupilrand
.

De sterrekundige STRUVE, sprekende van een ster, die Procyon zou

begeleiden, maakt van de mogelijkheid melding, dat het zien van dezen

geleider waarschijnlijk op een gezichtsbedrog berust, en deze meening

wordt door BERNSTEIN (zie Naturforscher IX, 463) versterkt, daar hij

het er voor houdt, dat de terugkaatsing van de cornea een tweede

beeld vormt van het onmiddellijk geziene netvliesbeeld.

Dit bracht in mijn geheugen terug een waarneming, door mij in

1861 gedaan, die ik in der tijd aan mijn zoon, med. doctor te Bata-
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Wanneer het geziohtswerktuig mot een convexe of positieve bril is

gewapend, en men ziet naar een niet sterk, op drie tot vier meter

afstand geplaatst kaarsvlammetje, zoo ontwaart men, ter wederzijde
van het licht, twee zwak verlichte cirkolvormige vlakjes, van twee a

drie centimeters middellijn, bedekt met vlekjes of strepen, die telkens

veranderen, als men de oogen even wrijft. Vooral treden do beide
beelden zeoi zichtbaar

en fraai te voorschijn, wanneer men een zwar-

ten grond achter het licht plaatst, zoodat daarop de beelden schijnen
geprojecteerd te worden. De bril, die mij toevallig tot deze en de vol-
gende waarneming leidde, was zwak convex.

Sluit
men, na do beelden goed te hebben beschouwd, eenige oogen-

blikken de oogen, dan ziet men, bij het weder openen er van, den cir-
kels iets grooter dan vóór de sluiting, maar men bemerkt tevens, dat
zij plotseling, als door een schok, aanzienlijk inkrimpen en, wat zeer

opmerkelijk is, dat er na die snelle samentrekking een even plotselinge
reactie plaats grijpt, en de omtrok van den cirkel, evenals een veer,

een weinig toespringt naar buiten, om dan tot rust te komen.
Toen ik ditbelangwekkend verschijnsel waarnam

, begreep ik natuur-

lijk, dat hier de pupil de hoofdrol speelde. Gedurende het sluiten dor

oogen toch was zij verwijd; bij het openen vernauwt zij zich, beide
bekende feiten; maar dat na die vernauwing, als door een schok, do
rand der pupil weör een weinig terugsprong, verraste mij zeer. Ik
meende toch daarin een bewijs te zien voor de juistheid van plateau’s

aring van het volgende zeer bekende verschijnsel, en waarvoor ik
eenige jaion geleden een eenvoudigen toestel heb doen vervaardigen,
die het mogelijk maakt, om het te vermelden gezichtsbedrog voor

honderden hoorders zichtbaar te maken, on dat door wijlen den hoog-
eeiaar van rees van mij werd overgonomou.
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via, mededeelde, en waarmede deze, als ik mij niet vergis, zijn hoog-
geschatten leermeester professor DONDERS in kennis stelde. Daar ik

evenwel nimmer van die waarneming eenige melding heb zien maken,
en zij mij gewichtig genoeg voorkomt, om er meer algemeen de aan-

dacht
op te doen vestigen, bovendien, daar zij in een nauw verband

staat met het reeds veel besproken, bovenvermeld gezichtsbedrog, zoo

moge zij hier een plaats vinden.
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staard on do trein houdt op, of als men eenigen tijd op den met me-

talen ponnetjes bezetten vonddraaiondeu oylinder van oen speeldoos het

oog heeft gevestigd, on de oylinder staat plotseling stil, dan Schijnen

de steenen aan don oever, do voorwerpen op don weg of de stalen

ponnen op den oylinder een bewegingsrichting aan te nemen tegenover-

gesteld aan die, welke men werkelijk zag. Plateau nu heeft beweerd
,

dat de gezichtszenuwen, een wijle gelijkvormig on in dcnzelfdon zin

door do aethergolvon geprikkeld, na eeue zekere reactie te hebben doen

blijken, tot rust komen. Die meoning is echter door eenigen bestreden,

en nu rees, bij hot zien van do bovenvermelde reactie, de gedachte

in mij op, dat plateau wel gelijk kon hebben, daar er toch een, voor

ons totaal onbewuste, reactie bij don irisrand of pupil-omtrok plaats

greep. Ik vermeld hier deze bijzonderheid om den indruk te verklaren,

dien dit voor mij onbekende verschijnsel op mij teweegbracht.

Gaan wij thans tot do verklaring er van over.

De lichtstralen treden door do zwak gebogene brillenglazen, en, door

deze slechts weinig convorgeercnd gemaakt, bereiken zij do gebogene

buiten- of voorvlakte van do cornca of het doorschijnend hoornvlies.

Daar worden zij, als door een bollen spiegel, sterk divergoorond terug-

gokaatst naar het glas, dringen er doorheen en bereiken de gebogen

voorvlakte van het brillenglas, welk vlak nu, als holle spiegel wer-

kende
,

de lichtstralen misschien evenwijdig of iets convergecrend op

nieuw naar het oog torugkaatst. Zij gaan daar niet allen door do pu-

pil
,

maar die er door treden vormen een, door do pupilranden begrensden,

verstrooiingscirkel op het netvlies. Dien cirkel zien wij, projectecren hem

naar buiten, en, daar zijne grootte afhangt van de wijdte dor pupil,

wordt hierdoor de vernauwing en de genoemde reactie zoo prachtig

zichtbaar. Do stropen on punten op do beelden worden teweeggebracht

door vochten of vreemde lichaampjes op do cornea.

Mijn zoon in der tijd aan mijne hom gedane mededceling het

volgende toe:

“’tls dus hier maar om.een hollen spiegel te doen, en men moet

derhalve, door middel van een sterk holle lens of negatieven bril,

hetzelfde kunnen verrichten. Zie met holle glazen, van — '/, tot
— 2

parijscho duim brandwijdte, naar de maan, dan vormt deze een vor-

strooiingscirkel, die in het maanbeeld zelf zeer schoon de pupilbowc-

gingen vertoont. Do maan is veel beter dan een kaars, maar men moet

haar tegen een blauwen hemel kunnen projectecren.” v. d. B.


