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DE DOOS VAN PANDORA 

DE OOGSPIEGEL VAN HELMHOLTZ 

M.J. Hollestelle* 

In het midden van de negentiende eeuw vond er 
een ware omwenteling plaats in de diagnosti
cering, het onderzoek naar en de behandeling 
van oogziekten. Dankzij de in 1851 door Helm-
holtz uitgevonden oogspiegel was het voor het 
eerst mogelijk om in het levende oog te kijken, 
waardoor details en anomalieën binnenin het 
oog konden worden geobserveerd die daarvoor 
voor oogartsen verborgen waren gebleven. Het 
zichtbaar maken van de binnenkant van het oog 
was overigens niet eens Helmholtz' primaire be
doeling geweest. In eerste instantie zocht hij als 
fysioloog de oplossing voor het probleem dat de 
pupil van het oog normaal gesproken zwart is, 
maar bij bepaalde ongewone situaties licht uit
zend en helderrood lijkt. De uitvinding van de 
oogspiegel was slechts een bijproduct van zijn 
onderzoek naar dit probleem. Helmholtz demon
streerde dat het uitgezonden licht van de pupil 
dezelfde weg volgt als het invallende licht. Hij 
kwam tot de conclusie dat hij slechts een manier 
hoefde te vinden om zijn eigen oog in de lijn van 
de invallende en uittredende lichtstralen te plaat
sen om in het oog zelf te kunnen kijken. Dit 
kreeg hij voor elkaar door drie plaatjes glas als 
spiegel te gebruiken. De plaatjes reflecteerden 
genoeg licht het oog in, maar lieten ook genoeg 
licht door om er doorheen te kunnen kijken. 
Daarnaast moest er nog een corrigerende lens 
worden gebruikt om de lichtstralen te focussen 
zodat de arts een scherp beeld kreeg van het net
vlies van de patiënt.' (Zie figuur 1 voor het prin
cipe van de Helmholtz-oogspiegel.) 

Al snel trok Helmholtz' innovatie internatio
naal de aandacht. De Nederlandse fysioloog en 
oogheelkundige F.C. Donders (1818-1889) was een 
van de allereersten die de oogheelkundige moge
lijkheden van de oogspiegel onderzochten. Zijn 
nieuwe oogkliniek stroomde al snel vol met 

patiënten uit het hele land die met het nieuwe 
instrument onderzocht wilden worden.- Donders 
was als oogheelkundige erg succesvol en beroemd 
in binnen- en buitenland. Hij was oprichter en 
van 1858 tot 1884 directeur van het Nederlandsch 
Ooglijdersgasthuis te Utrecht. De oogheelkundige 
collectie van het Utrechts Universiteitsmuseum 
bestaat voor een groot deel uit instrumenten van 
het voormalige Ooglijdersgasthuis. Deze collectie 
bevat ongeveer 580 instrumenten die werden 
gebruikt voor onderzoek, behandeling en de
monstratie. Hiervan worden er 281 beschreven in 
de enige jaren geleden verschenen catalogus Eye 
and instruments.^ Wat opvalt is het grote aantal 
oogspiegels. De belangrijke rol die de oogspiegel 
in de oogheelkunde speelde lijkt tot uitdrukking 
te komen in de verscheidenheid en de hoeveel
heid oogspiegels die in de collectie aanwezig zijn. 

De manier waarop het instrument in Neder
land ingang vond is tot dusver nog niet uitput
tend onderzocht. In het navolgende doe ik een 
poging om dit probleem in kaart te brengen. 
Daarbij kon ik uitgaan van de collectie van het 
Ooglijdersgasthuis. Het Universiteitsmuseum is, 
naast de genoemde instrumenten, ook in het 
bezit van de vrijwel complete bibliotheek van het 
Ooglijdersgasthuis, die in totaal bestaat uit onge
veer 3000 titels. Globaal zijn 2000 titels afkomstig 
uit de tijd dat Donders de scepter over het Gast
huis zwaaide. Zijn hand is terug te vinden in de 
handgeschreven indexen die op de ruggen van 
deze boeken zijn aangebracht. Daarnaast siert 
een opdracht aan Donders de eerste bladzijde 
van menig boek. De boeken vormen eigenlijk een 
verslag van de onderzoekingen en interesses van 
Donders. Ook zijn vele brieven, aantekenboeken, 
dagboeken en publicaties van Donders bewaard 
gebleven. Deze bevinden zich in het archief van 
het Universiteitsmuseum. Bij elkaar bestrijkt het 
archiefmateriaal een lengte van zo'n 7 meter. Ver
der bevinden zich op een andere locatie in het 
archief 5 grote platte dozen, gevuld met bullen en 
oorkondes. Van het Dondersarchief bestaat een 
getypte inventaris. Het zal duidelijk zijn dat het 

* M.J. Hollestelle, Tinnegieterstede 7,3431 HW Nieuwegein. E-niail: mjhollestelle@hotmail.com. 
Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek dat ik tijdens een stage in 2004 aan het Utrechts Universi
teitsmuseum uitvoerde. Mijn dank gaat uit naar Klaus Staubermann voor zijn hulp en suggesties. 

1 C. VV. Rucker, A history of the ophthalmoscope (Rochester, Minnesota 1971) 21, 23. 
2 B. Theunissen, 'Passen of meten: Donders' wetenschappelijke oogmeetkunde', in: B. Theunissen, 'Nut en 

nog eens nut'. Wetenschapsbeelden van Nederlandse natuuronderzoekers, 1800-1900 (Hilversum 2000) 80-
124, m.n. 111. 

3 I. den Tonkelaar, H.E. Menkes en G.K. van Leersum, Eye and instruments. Nineteenth-century ophthahno-
logicat instruments in the Netherlands (Amsterdam 1996). 
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Links boven: Figuur i: Pad van de lichtstralen in een Helmholtz-oogspiegel. S is een semi-transparante 
spiegel, P de patiënt en A de arts. Rechts boven: Figuur 2: Helmholtz-oogspiegel, zoals aanwezig in het 
Universiteitsmuseum (foto Utrechts Universiteitsmuseum). Links onder: Figuur 3: Epkens' verbeterde 
model oogspiegel (foto Utrechts Universiteitsmuseum). Rechts onder: Figuur 4: Helmholtz-oogspiegel 
zoals vervaardigd door Rekoss, uit H. von Helmholtz, Bescheibung eines Augen-Spiegels zur unter-
suchung der Netzhaut im lebenden Auge (Berlin 1851), zie noot 10. 

feit dat deze situatie, waarbij instrumenten, boe
ken en archiefmateriaal op één plaats aanwezig 
zijn, ideale omstandigheden schept voor onder
zoek. In het onderstaande zal ik mijn bevindingen 
ten aanzien van de introductie van de oogspiegel 
in Nederland kort weergeven. 

Toen hij op de hoogte raakte van de uitvinding van 
de oogspiegel bestelde de nieuwbakken oogheel
kundige Donders in 1851 direct een instrument bij 

4 /fold., 31-32 (catalogus nummers 2-1 en 2-2). 

Helmholtz. Rekoss, Helmholtz' instrumentmaker, 
werd echter overspoeld door bestellingen van over 
de hele wereld. Toen het exemplaar van Rekoss op 
zich liet wachten, maakte Epkens, de instrument
maker van Donders, op Donders' aanwijzingen een 
eigen oogspiegel die afweek van het ontwerp van 
Helmholtz. Beide instrumenten, een model vol
gens Helmholtz (figuur 2) en het verbeterde model 
van Epkens (figuur 3), bevinden zich in de instru-
raentencoUectie uit het Ooglijdersgasthuis.'' 
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In Eye and instruments wordt de Helmholtz-oog
spiegel uit de collectie beschreven. Volgens de 
auteurs is het aldaar beschreven instrument 'very 
probably the instrument which Donders received 
from Rekoss and is therefore dated 1851-1852.'̂  
Waarschijnlijk baseren de auteurs dit vermoeden 
op het simpele feit dat Donders een oogspiegel 
heeft besteld bij Rekoss.'' Echter, een andere moge
lijkheid vinden we als we Donders' corresponden
tie er bij halen, in het bijzonder de brieven van de 
Duitse oogheelkundige Von Graefe.' (Donders' 
eigen brieven zijn verloren gegaan.) Von Graefe 
was een van de eersten die over de uitvinding van 
Helmholtz werd ingelicht en hij had al snel er
varing opgedaan met het nieuwe instrument. In 
1851 had hij zijn eigen instrumentmaker, Dörffel, 
opdracht gegeven enige oogspiegels te fabrice
ren.* Uit zijn brieven kunnen we opmaken dat 
Von Graefe Donders in Londen over de uitvin
ding had ingelicht. Naderhand, erop anticiperend 
dat Donders door de run op de oogspiegel nog 
geen instrument had weten te bemachtigen, was 
hij zo vrij om er een naar Donders op te sturen.' 

Nu we weten dat Von Graefe ook een Helm
holtz-oogspiegel heeft gestuurd aan Donders, 
kunnen we vraagtekens zetten bij de herkomst 
van de Helmholtz-oogspiegel in de collectie. Het 
uiterlijke verschil van de twee oogspiegels, zoals 
de eerste Helmholtz-oogspiegel van Rekoss'" en 
de Helmholtz-oogspiegel in de Donderscollectie" 
is miniem, maar geeft toch een aanwijzing dat het 
hier inderdaad kan gaan om een instrument dat 
niet door Helmholtz aan Donders is opgestuurd. 
Het handvat van de oogspiegel zoals vervaardigd 
door Rekoss bevat een sierlijke ronding (zie 
figuur 4), het handvat van de oogspiegel die in de 
collectie aanwezig is heeft een strakkere en rechte 

vorm (figuur 2). Bij deze constatering moeten 
enige slagen om de arm worden gehouden, aan
gezien de oogspiegel in de Donderscollectie bij
voorbeeld ook van Schmidt, uit Halle, afkomstig 
kan zijn. Schmidt verzorgde in ieder geval vanaf 
december 1851 de seriematige vervaardiging van 
de Helmholtz-oogspiegel.'- Ook hoeft er geen 
reden te bestaan voor Rekoss om later niet iets 
andere handvaten te gaan produceren die - bij
voorbeeld - sneller of goedkoper te maken 
waren. Niettemin, alleen van Von Graefe hebben 
we schriftelijk bewijs dat het instrument door 
hem is opgestuurd. Mogelijk is het instrument 
dat Donders bij Helmholtz had besteld nooit 
opgestuurd, of is het later verloren gegaan. 

Dit werpt ook nieuw licht op de aanpassingen 
in de oogspiegel die Epkens, als gezegd, in 
Nederland maakte. Donders schrijft hierover in 
het Nederlandsch Lancet. 

Terwijl ik wachtende was op een oogspiegel, 
onder het toezigt van Helmholtz, door Rekos 
te Koningsberg te vervaardigen, beijverde zich 
de instrumentmaker Epkens te Amsterdam, 
naar het door mij gegeven verslag, dit werktuig 
te vervaardigen, en wel met niet onbelangrijke 
wijzigingen.'-' 

Helmholtz had zijn ontwerp uit de doeken 
gedaan in zijn eerste publicatie over de oogspie
gel uit 1851. Von Graefe stelde in de bovenge
noemde brief aan Donders ook vast dat er, ten 
behoeve van het gemak van de bediening, aan dit 
type oogspiegel nog het een en ander verbeterd 
moest worden. Hij schreef: 

5 Ibid., 31. 
6 EC. Donders, 'Toepassing van den oogspiegel op de herkenning van oogziekten', Nederlands Lancet I 

(1851-1852) 739-744, m.n. 739. 
7 H.I.M. Weve en G. ten Doesschate, Die Briefe Albrecht von Graefe's an F.C. Donders (1S52-1870), Beila-

geheft zu Klin. Monatsblatter für Augenheilkunde, Bd. 95 (Stuttgart 1935). Het door mij geraadpleegde 
deel is te vinden in het Donders-archief, doos 454, Do. 09.120. Volgens de informatie in de inleiding van 
dit werkje heeft Donders de originele brieven na de dood van Von Graefe aan het Graefe-Museum in 
Heidelberg geschonken. In 2002 is de gehele Graefe-coUectie ondergebracht bij het Berliner 
Medizinhistorische Museum. 

8 A. Schett, Vom Hetmholtz-Augenspiegel zur Funduskamera. Ophthalmoscope und verwandte Instrumente 
des Medizinhistorischen Museums der Universiteit Zurich, Gesnerus supplement 41 (Aurau, Frankfurt am 
Main en Saltzburg 1990) 11-12. 

9 A. von Graefe aan F.C. Donders, 11 februari 1852. In: Weve en Ten Doesschate (n. 7), Die Briefe Albrecht 
von Graefe, 8-12, m.n. 10. 

10 H. von Helmholtz, Bescheibung eines Augen-Spiegels zur untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge 
(Berlin 1851), zie de kopergravure van de oogspiegel op het achterste blad. Boek gevonden in de boeken-
coUectie van het Ooglijdersgasthuis in het Universiteitsmuseum Utrecht, catalogus nr. 479. 

11 Den Tonkelaar, Henkes en Van Leersum (n. 3), Eye and instruments, 31. 
12 Schett (n. 9), Vom tielmholtz-Augenspiegel zur Funduskamera, 12. 
13 Donders (n. 6), 'Toepassing van den oogspiegel', 739. 
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Der Augenspiegel (...) mu6, um den Prakti-
kern zu dienen, noch wesentlich verandert 
werden; vor allen Dingen ist das Ausprobiren 
des richtigen Konkavglases langweilig und 
ermüdend; ich bin eben dabei, das Konkavglas 
durch ein einstellbares Instrument, einem ge-
wöhnlichen Operngucker ahnlich, ersetzen zu 
lassen.''* 

Het gebruik van Helmholtz' ontwerp en de voor
gestelde verbeteringen van Von Graefe zou een 
goede verklaring geven waarom Epkens in staat 
was om als instrumentmaker - die geen praktijk
ervaring in het gebruik van het instrument had 
en dus niet op de hoogte was van de praktische 
beperkingen van Helmholtz' ontwerp - slechts 
twee maanden na Helmholtz" publicatie een 
dusdanig verbeterde oogspiegel te fabriceren. 
Donders besprak Epkens' instrument in de verga
dering van de K.A.W - samen met de aanpassin
gen die Donders bij een later model liet maken. 
Zijn bespreking werd gedrukt in de Verslagen en 
Mededeelingen der Koninklijke Academie van 
Wetenschappen.'^ 

Bij nadere beschouwing gaat het bij het model 
van Epkens echter om heel andere verbeteringen 
dan degene die Von Graefe wenselijk achtte. Bij 
Epkens' ontwerp ging het in de eerste plaats om 
een oogspiegel die op een standaard op tafel kon 
worden geplaatst, zodat de oogarts de oogspiegel 
niet meer zeer moeizaam met de hand stil voor 
het oog van de patient hoefde te houden. De 
tweede verbetering was het gebruik van een ver
zilverd spiegeltje in de oogspiegel, waar in het 
midden het zilver was weggekrabd zodat de oog
arts er doorheen kon kijken. Het voordeel was 

dat het oog met een veel hogere intensiteit kon 
worden verlicht. Verschillende exemplaren naar 
dit ontwerp zijn bewaard gebleven."' 

Den Tonkelaar e.a. schrijven dat het niet dui
delijk is welke rol Donders speelde bij de con
structie van de eerste verbeteringen van Epkens.'' 
Deze voorzichtigheid lijkt terecht. Bovenstaande 
uitspraak van Donders suggereert weliswaar sterk 
dat Epkens in opdracht van Donders handelde, al 
zal de instrumentmaker zeker ook een eigen 
inbreng gehad hebben. Zijn voorstelling van 
zaken wordt echter op losse schroeven gezet door 
een mededeling die te vinden is in het Nederlands 
Weekblad voor Geneeskundigen: 

De instrumentmaker Epkens alhier heeft ze 
[oogspiegels] in verschillende vormen volgens 
de eerste opgave van Prof. Van Geuns gemaakt 
[cursivering M.J.H.]; met zijn toestel, waarbij 
eene lamp met het oculair aan een standaard 
verbonden, is het onderzoek veel gemakkelij
ker dan met die, welke in de hand gehouden 
worden. Epkens verkiest een spiegel met foelie 
bedekt, boven die uit parallela glasplaten van 
Helmholtz."* 

Jan van Geuns was hoogleraar aan het Amster
damse Athenaeum en een vooraanstaand medicus. 
Over een bijdrage van hem aan de ontwikkeling 
van de eerste 'Nederlandse' oogspiegel is verder 
niets bekend. Niettemin, dit verhaal lijkt haaks te 
staan op het dat van Donders' aanwijzingen ter 
constructie van een oogspiegel. Was Donders dan 
toch niet de eerste die er een liet maken bij 
Epkens? 

14 Weve en Ten Doesschate (n. 7), Die Briefe Albrecht von Graefe, 8-12, m.n. 10. 
15 F.C. Donders, Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen (1853) I, 47-51. 
16 Den Tonkelaar, Henkes en Van Leersum (n. 3), Eye and instruments, 32, 34-37 (catalogusnummers 2-2, 2-3, 

2-4). 
17 Ibid., 32. 
18 Anoniem, 'Ophthalmoskopie', Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen 1, 21 december 1851, 526-528, 

m.n. 527-528. 


