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Een enkelvoudige handloep vcrtoont ai'beeldingsfouten die al mcik-
baar zijn bij een ieesloep, en zecr storend worden bij Icnzen met een 
vergroting van meer dan zesmaal. 

Men heeft getracht die foiiten te milderen door dubbelloepen. Reeds 
in 1718 beschrijft de Fransman Louis Joblot (1645-1723) dubbelloepen 
met biconvexe en plan-convexe lenzen (1). Zijn tijdgenoot de Engelse 
microscopenbouwer James Wilson (ca; 1665-1730) maakte handloepen 
met twee plan-convexe lenzen, die later in de tweede helft der ISde eeuw 
nog vervaardigd werden door de Engelse optici George Adams the Elder 
(1708-1773) en zijn zoon George Adams the Younger (1750-1795). De 
handloep met twee plan-convexe lenzen van Joseph Fraunhofer (1787-
1826), en die maar in de handel kwam na zijn overlijden, gelijkt op de 
Wilson loep, maar de lenzen staan korter bijeen. (2) 

W e laten hier buiten beschouwing alje andere sterk vergrotende 
loepen, doubletten en tripletten, die enkel kunnen gebruikt worden op een 
prepareerstatief. 

In 1851 kwam de Briicke lens gebouwd naar de gegevens van de 
Duitse medicus-fysioloog, Ernst W^ilhelm, Ritter von Briicke (1819-
1892). (3). Het was een plan-convexe achromatische voorwerplens, met 
een plan-concave ooglens. Zij werd jarenlang door de meest gekende 
microscopenbouwers gcmaakt. Zij heeft ccn zecr grote frontaalafstand, 
maar is lomp en zwaar, en kan slechts doelmatig gebruikt worden op een 
statief. Kortom, er was ezn dringende behoefte aan lichtsterke hand
loepen vrij van sferische en chromatische abberratie, en die, klein en 

1) L. Joblot. Descriptions ct Usages de plusieurs nouveaux Microscopes, tant simples 
que composes. Paris 1718. p.p. 43 - 44. 

2) Prijzenlijst Utzschncidcr und Fraunhofer in : A.stronomische Nachrichten 1829. 
7. p.p. 307 - 312. 

3) E. Briicke. Eine neue Arboitslupe. Wiener Akademie. Sitiungsberichte 1851.6.554 
(8.V.51) 
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handig, konden gebruikt worden, zowel aan de werktafel als buiten op 
het terrein. 

A a n die verwachting voldeden de aplanatische loepen %'an Carl 
Augus t Steinheil, (1801-1870) , waarop hij in 1365 patent nam. (4) Z e 
waren samengesteld uit 3 gekitte lenzen ; middenin een bi-convexe lens 
in clownglas omsloten door twee symmetrische menisken in flint. 

In hun oudere vorm hadden die loepen een apertuurverhouding van 
1 : 3 en werden geleverd in 7 verschillende vergrotingen, gaande van 
3,5x tot 28x. Ongevecr 22jaar later, toen de nieuwe optische glassoorten 
op de markt kwamcn, heeft de firraa C. A. Steinheil Sohne de nieuwe 
verbeterde reeks vervaardigd met een apertuurverhouding van 1 : 2- He t 
werden 5 verschillende veigrotingen van 8x tot 30x. ( 5 ) . 

He t succes van die loepen was buitengewoon, al de grote optici ter 
wereld hebben ze gemaakt en mecstal geleverd onder de correcte benaming 
«aplanatische loepen van Steinheil», andere, minder eerlijk, hebben ze 
verkocht onder fantasienamen: «loupes apodistortiques», triplets aplane-
tiques», «achroniatic triplets*, «platyscopic lenses» enz. ; maar het is 
steeds de formule van Steinheil, met kleine varianten in de lenscurven 
al naargelang de brekingscoefficient en het dispersievermogen der ge-
bruikte glassoorten. 

Bij honderdduizenden worden ze nu nog steeds over heel de wereld 
dagelijks gebruikt, en zijn nooit overtroffen geworden, behalve dan door 
de zeer dure anastigmatische loepen met vier lenzen, die Carl Zeiss op 
de markt bracht kort na de eerst wereldoorlog, en die, voor zoverre we 
weten, geen algemene ingang hebben gekend. 

D e meest gebruikte Steinheil loepen zijn die van lOx en 20x ver
groting, de lOx heeft een aper tuur van 14 millimeter en een frontaal
afstand va 28 millimeter ; voor de 20x is het resp. 6,5 millimeter en 13 
millimeter ; het zijn voor de micrografen en de veldbiologen, de zakloepen 
bij uitstek. W i e een dubbele aplanatische loep van lOx en 20x op zak 
draagt komt nooit in vcrlegenheid. 

N a het bekcnd maken van het Daguerre procede door de Academic 
des Sciences in 1839, heeft Frankri jk even aan de spits gestaan van de 
foto-optick door Charles Chevalier (1804-1859) . maar reeds het volgende 
jaar (1840) kwam de Hongnar Joseph Petzval (1807-1891) met zijn zeer 

4) Grundziige der Theorie der optischen Instrumcntc nach Abbe, von Siegfried 
Czapski und Otto Eppenstein. Leipzig. Barth. 1924. p. 467. 

5) Prix-Courant des Intruments d'Astronomie et de Physique.C.A. Steinheil Sohne 
Thcresicnhohe 7. Miinich 1907. 
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licht.sterk portret-objectief (F.3,7) gebouwd door de Weense opticus 
Johann Friedrich Voigtlandcr (1778-1857) waardoor Oostenrijk en 
Duitsland aan de leiding kwaraen. Kort daarna kende Engeland zijn 
bloeiperiode met triplet lenzen, vooral door Thomas Ross (1819-1870) en 
zijn zwagcr, de gehoren Duitscr Johann Hcinrich Dallmeyer (1830-1883). 
-In 1866 kreeg Duitsland terug de leiding met Hugo Adolph Steinheil 
(1832-1893) en zijn «Aplanats>. een symmctrisch aplanatisch dubbel ob-
jectief, dat hij op 14 januari 1867 in Bcieren patenteren liet. 
Zijn «Patentbeschreibung» is in de ontwikkeiingsgeschiedenis van de 
foto-optiek een buitengewoon belangrijk dokument.-Steinheil zegt daar : 

Die aplnnatischcn Photocjraphieobjcktive sind bestinjmt zu Aufnahmen von Gruppen 
und Portriits (be.sonder.-; im Frcien) zu Rcproduktionen, zu Vergro.sserungen. zu In-
tericurs. Architekturen und Landschaftcn. 
Das objektiv ist so construiert, dass es keinen chcmischen Fokus hat, die Kugelgestalt 
vollstandig hebt und ein ebcnes. von jeder Verzerrung freies Bild liofert. Dieses Bild 
kann bci Anwendung einer Blendungsoffnung die 1/30 der Brennweite betragt, bis 90 
Grad und noch dariiber augedehnt werden, wahrend fiir Falle in dcnen nur geringere 
Ausdehnung des Bildes notwendig ist, die HcUigkeit bis zu einer BIcndung.soffnung gleich 
1/8 Brennweite gestcigert werden kann, ohne das die Deutlichkcit nbnimmt. Das objek
tiv hat einen gemeinschaftlichen Hauptpunkt und ist gegen diesen voUkommen symme-
trisch oder ahnlich, es besteht aus zwei Positiven, achromatisierten, verkitteten Objek-
tiven deren jedes aus 

ZWEI FLINTGLASMENISKEN 
gebildet ist. 
Das aplanatische Objektiv ist sovvohl in der Konstruktion als im Effektc wesentlich ver-
verschieden von alien jetzigen Photographenobjektiven. 
Alle jetzigen Photographenobjektive bestehen entweder nur aus Crownglas oder aus 
Crown-und Flintglas, wahrend das aplanatische Objektiv 

nur aus Flintglas 
besteht. 

Hierdurch ist der grosse Vorteil erreicht, dass fiir dicselbe Bildgrosse bei gr6s.serer 
Helligkeit weniger Lin.scn und kleincre Linsen erforderlich sind, als dies bei dem engU-
schen Triplctobjektive, welches bis jetzt fiir dieselben Zwecke das beste war, der Fall 
ist; ferner wird bei diesem Objektive die Form im Ganzen eine solche, dass keine fiir 
das Bild storendcn Reflexe an den Glasflachen entstehen konncn. Endlich haben die 
Flintglaser untereinander viel proportionalerc Spektren, als Crown-und Flintglas gc-
geneinander, wodurch nicht nur das optische sodern auch das chemische Bild (das von 
den chemiiich wirkenden Strahlen gcbildete Bild) bcdeutend an Pracision gewinnt. 

In dieser Wei.se ist durch das aplanatische Objektiv die Moglichkeit gegeben mit 
demselben Apparate Aufnahmen in den verschicdensten Branchen der Photographie zu 
machen und es ist dieser Apparat bei gleichen Bildgrossen kleiner und dadurch billiger, 
als alle friihercn Konstruktionen.» (6). 

> 
6) Josef Maria Edcr. Ausfiihrliches Handbuch der Photographic. Band 1. 4 Tcil. die 

photographischen Objektive. Halle a.S. Wilhelm Knapp. 19LL p.p.53 - 54. 
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De vcrkoop van Steinheil's eerste Aplanat objecticven werd overal 
in de fotografischc kringen een gebeurtenis van uitzonderlijk belang, en 
aldra kwam hij in strijd met Johan Heinrich Dallmeyer. die hem - geheel 
ten onrechte - de prioriteit van zijn uitvinding betwistte. In die strijd heeft 
de Gentenaar Dr. Desire Charles Emmanuel van Monckhoven (1834-
1882) geen al te schitterende rol gespeeld. Hij die reeds op 20 juli 1866 
van Steinheil het eerste exemplaar van zijn Aplanat voor waardeschat-
ting ontvangen had. (7). van Monckhoven was zeer bevriend met Johann 
Heinrich Dallmeyer, en, nadat hij ettelijke maanden vroeger, Steinheil's 
uitvindersrecht erkend had, ontpopte hij zich als een overtuigd voor-
stander van Dallmeyer's prioriteit, om later, bij de zesde uitgave van zijn 
«Traite general de Phocographie». in een manke poging om elkeen vol-
doening te geven, Steinheil's uitvindersrecht erkent, en zijn boek opdraagt 
aan zijn vriend Dallmeyer. 

W e willen, voor wat die twist betreft. geen verdere bewijsvoeringen 
aanhaJcn, de belangstellcnde lezers verwijzen we voor bronnenstudie 
naar Eder (8) en vooral naar Moritz von Rohr. (9) Op van Monckhoven 
en zijn betekenis als wetenschapsman en industrieel, komen we verder 
nog terug. 

De Aplanat van Steinheil is het meest gebruikte universeel objectief 
gebleven tot de opkonist van de anastigmaten in 1890-91 met de nieuwe 
optische glassoorten van Jena. - In de wetenschappelijke reproduktie-
techniek heeft de Aplanat ook uitmuntende diensten bewezen ; we halen 
slechts een voorbeeld aan : het pionnierswerk van professor Wilhelm His 
(1831-1904) de zwitserse medicus, embryoloog en fysioloog, die in 1880 
te Leipzig dc grondlegger werd van de reconstructiemethode in de em-
bryologie. Voor de reconstructie van zijn embryonen vertrok His van 
vergrote negatieven op fotopapier, verkregen door projectie van serie-
microtoorasneden. Als projectielens gebruikte hij meestal een Aplanat 
Steinheil van 14 centimeter focus, soms ook een Antiplanet Steinheil van 
12 centimeter. Richard Neuhauss (10) geeft een goede afbeelding en be-
schrijving van dit zeer eenvoudig projectietoestcl. 

7) idem. p. 24. 

8) Josef Maria Eder, Ausfiihrliches Handbuch en : 

9) Moritz von Rohr. Theorie und Gcschichtc des photographischen Objektivs. Berlin 
Julius Spriner 1899. 

10) Dr. Richard Neuhauss. Lehrbuch der Mikrophotographie, Dritte Auflage. Leipzig. 
S. Hirzcl 1907. p.p. 151 - 153. 
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Carl August Steinheil - zijn zonen Hugo-Adolph, en Ediiaid en Optische 
WerA:e C.A. Steinheil Sohne. G.M.B.H. Mimchen. 

Carl August Steinheil werd geboren op 12 oktober 1801 te Rapportsweiler 
in Elzas als zoon van zeer welstellende ouders, zijn vader, Philipp Stein
heil, werd door de koning van Beiercn. Max I. Joseph tot <sGeneralrent-
meister» benoemd en vestigde zich op het landgoed Perlachseck te Perlacli 
bij Mijnchen. 

De jonge Carl August begon rechtsstudien te Erlangen. maar ging 
verder, in 1820-1825. naar de universiteiten van Gottingen en Konigsberg 
voor wiskunde en astronomic. In Gottingen had hij als professor Carl 
Friedrich Gauss (1777-1855) en in Konigsberg was het Friedrich Wilhelm 
Bessel (1784-1846)), directeur van het Konigsberger observatorium. Hij 
promoveerde tot doctor met een thesis over het opmaken van nieuwe 
sterrekaarten. Door Bessel, met wie hij tot 1846 in doorlopende brief-
wisseling bleef, kwam Steinheil in betrekking met Joseph von Utzschneider 
(1763-1840), leider van het Optisches Institut Utzschneider & Fraunhofer 
nog even voor Fraunhofcrs overlijden (1826). Steinheil had heel graag 
als wetenschappelijk medewerker bij het Instituut gekomen, maar de on-
derhandelingen zijn afgesprongen. 

In 1826-28 heeft hij, op het ouderlijk landgoed van Perlachseck een 
prive observatorium en een werkhuis voor de bouw van wetenschappelijke 
instrumenten opgericht. Het werkhuis is in 1830 naar Miinchen overge-
bracht. In de dertiger jaren heeft hij proeven gedaan voor het vervaardigen 
van flintglassoorten, die hij spectroscopisch heeft onderzocht en waarvan 
hij monsters bezorgde aan Justus von Liebig te Giessen voor scheikundige 
analyse. Hij heeft geen bevredigende uitslagen bereikt, evenmin als zovele 
van zijn tijdgenoten die met het probleem van de optische glassoorten met 
proportioneel dispersievermogen hebben geworsteld. 

Omstreeks dezelfde tijd bouwde hij een beeldomkerend prismastel. 
waarover hij echter nicts heeft gepubliceerd (11). Het was hetzelfde 
omkeerstel dat de Italiaan Ignazio Porro (1801-1875) ruim 10 jaar later 
zou uitvinden, en dat slechts op het einde der 19de eeuw een praktisch 
gebruik zou kennen in de Greenough beeldomkerend-stereoskopische mi-
croscoop van Zeiss. 

In 1835 werd Steinheil benoemd tot professor in de wis- en natuur-
kunde aan de universiteit van Miinchen. en conservator van de mathe-

11) H, Erflc. Das Fernrohr in : Grundziige der Theorie der Optischen Instrumente nach 
Abbe. Leipzig 1924. p. 590. 
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matisch-fysische Rijksverzamelingen. Het is aldaar dat hij in betrekking 
kwam met Franz von Kobell (1803-1882). een der beroemdste Duitse 
mineralogen in de vorige eeuw en tevens een zeer geliefd volksdichter. 
Samen hebben ze in 1839 proeven van fotografische opnamen gedaan met 
een zelf gebouwd toestel. Het lichtgevoelig materiaal was nat papier dat 
tussen twee micaplaaljes gestrekt zat. Het was een gewijzigde methode 
van het procede bekend gemaakt in Engeland door Fox Talbot (1800-
1877), de Kalotypie of Talbotypie. Die proeven werden gedaan in het 
voorjaar 1839. en bekend gemaakt ter zitting van de Beierse Akademie 
voor wetenschappen en gepubliceerd in Gelehrte Anzeigen, Miinchen 
1839. 9. N" 132. 17-22 (12). 

Onmiddellijk daarna is Steinheil gaan experimenteren met de daguer-
reotypie, en het apparaatje waarmee hij werkte werd de allereerste 
miniatuur camera ter wereld, want het waren beelden van slechts 8,5 
millimeter op 11,5 millimeter 1 Steinheil publiceerde zijn uitslagen in 
Miinchener Politische Zeitunq N" 309 Dienstag 31 Dezember 1839. (12 
bis) . 

In 1833 hebben Carl Friedrich Gauss en Wilhelm Eduard Weber 
(1804-1891) hun nieuwe elcctrische telegraaf met wijzerplaat gebouwd. 
Steinheil was erbij betrokken en in 1837 vcrbond hij door een telegrafie-
lijn de Akademie van Miinchen met het nabijgelegen observatorium van 
Bogenhausen. Het is tijdens het uitvoeren van dit werk dat hij de kapitale 
ontdekking deed dat de aarde kan gebruikt worden als terugleider van 
de electrische stroom. 

In 1849-51 was Steinheil in dienst van de Oostenrijkse regering als 
chef van het telegrafie dcpartement in het ministerie van handel. In 1852 
deed Zwitserland beroep op hem en zijn zoon Hugo Adolph voor het 
inrichten van telegraafverbindingen. In 1853 hernam hij zijn officiele 
werkzaamheden te Miinchen. 

In de maand mei 1855 werd te Miinchen de « Optisch Astronomische 
Werkstatte » opgericht. Die daad werd de verwezenlijking van een reeds 
meermalen uitgedrukte wens van koning Max II van Beieren, die ernaar 
streefdc te Miinchen de optische nijverheid te doen heropbloeien ; het oude 
« Optisches Institut Utzschneider & Fraunhofer » had toch, na Fraun-
hofer's overlijden, veel van zijn vroegere wereldfaam ingeboet. Van in 
het begin heeft Steinheil in zijn nieuwe instelling kunnen genieten van 

12) Moritz von Rohr. Theorie und Geschichte des photographischen Objektivs. Berlin. 
Springer : 1899. p.p. 246 - 247. 

(12 bis) Dr. Rudolf Lohcr zur Geschichte der crsten Klcinbild Camera von C.A. von 
Steinheil - Miinchen 1964. 
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de goede hulp van zijn zoon Hugo Adolph (1832-1893) , die vooral als 

rekenmeester uitstekende diensten bewees. V a d e r en zoon hebben zich 

beijverd voor het verbetcren van de astronomische kijkerlenzen. Reeds 

op de wereldtentoonstelling 1855 te Parijs kreeg de jonge onderneming 

dc kans de degelijkheid van haar ingezonden instrumenten te doen kennen 

en waarderen . 

Omstreeks 1858 is Carl August Steinheil zich tijdelijk gaan interesseren 

voor de verbetering van de microscoop optiek. Die onverwachte belang-

stelling van Steinheil is in de ontwikkeiingsgeschiedenis van de microscoop 

vrijwel onbekend gebleven. niet tegenstaande het feit dat zij het onderwerp 

werd van een mededeling die hij in 1858 heeft gedaan aan de Miinchener 

Akademie, en die bovcndien gepubliceerd werd ( 1 3 ) . Het feit werd des-

tijds enkel aangehaald door de Duitse microscopist Friedrich Reinicke( 14) 

die zegt : 
«Schon im Jahre 1S5S machte Steinheil in Miinchen der Akademie eine Mitthcilung. 

welche die Hoffnung aul eine bedeutende Vcrbcsserung un,srer Objektive erregen musste 
(Gottinger gelehrte Anzeigen Nr 32.33.1858) Er sagt. dass er Mittel gefundon habe, 
die Fehler des Objektivs in hoherer Ordnung aufzuhcbcn, sowohl die der chromatischen 
als auch dor spari!;chcn Abweichung. Nachdem er die Sachc zunachst in Beziehung auf 
Fernrohrc auseinandergesetzt, f.ihrt er fort ; 
<Jm allgemeinen kann man sagen. dass durch Verkiirzung der Brennweiten die Fern-
rohre nur an Anwcndbarkcit gewinnen. Ganz andcrs vcrhalt es sich aber bei den Mi
kroskopcn. Hicr niinmt die Wirkiing cact. par.dirckt mit dem Oeffungsma.<;se zu. Ein 
Mikroskop von 20'̂ ' Licht lasst keine Spur von dem crkennen. was bei 40" Licht mit 
dcrselben Vcrgrosserung sichtbar wird. Aber unserc besten Mikroskopcn von 100" bis 
150" Licht lassen so betrachtliche Gcstaltfehler, da.ss sie zu organischen Untersuchungcn 
.schlechterdings untaughch sind. Nach demselben Princip wie bei den Fernrohren, kann 
ich nun Mikroskopobjektive construiren welche aus zwei vierfachen Objektivcn bestehen, 
und die Gesta!t-und Faibcnfchlcr nicht nur in 3, sondern in 5 vcrschiedcnen Abstanden 
von der Achse aufhcbcn; Wird nun zuglcich bci solchen Objektivcn der absolute Mass-
.stab vergrosscrt, sodas dieselben nicht wie jctzt 1 Linie. sondern 10 Linies Oeffnung 
erhalten. so wird der Beugungsfehlcr 10 ma! kleiner, und die spiirischen Gcstaltcn werden 
bci der absoluten Fehlergrenze 10 mal genauer. Er ist zwar die Durchftihrung dieser 
ncucn .Mikroskope noch ein erhebliche Arbeit, allein sie stcht nicht im Vergleich zu der 
crsten hicr geliefertcn (die Fcrnrohre bctrcffcnd), und so hoffc ich dor sehr geehrten 
Klasse die ausgefuhrten Instrumente, Fernrohr und Mikroskop. bald vorlcgcn zu k6nnen.» 
en dan besluit Reinicke : 

*Leidcr scheint dies noch nicht gcschchcn zu sein ; wenigstens ist inir von diesen neuen 
Fernrohren und Mikroskopcn nichts weitcr bckannt geworden. Schadc ware es jedcn-
falls, wenn sich die hohcn Erwartungcn Stcinhcils nicht rcchtfcrtigen solltcn.» 

13) Gottinger gelehrte Anzeigen Nr. 32,33. 1858. 
14) Friedrich Reinicke. Bcitrage zur neucrn Mikroskopic. Zwoitcs Heft. Dresden Rudolf 

Kuntzc. 1860. p. 71. 
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en verder is er sprake van in een brief van Hugo von Mohl (1805-1872) 
uit Tubingen aan zijn vriend profes.sor Pieter Har t ing (1812-1885) te 
Utrecht , von Mohl schrijft daar, op 1 april 1858. dat hij hoopt van 
Steinheil een verbetering van de microscopen te zien uitgaan — hij was 
een paar weken bij Steinheil te Miinchen ; Steinheil 's berekeningen zijn 
klaar, maar het is een kolossale arbeid : « Ich habe bei ihm Glaser ge-
schliffen und weiss daher aus Erfahrung wie schwer es ist die hochste 
Genauigkeit zu erreichen. » (15 ) . 

O p het eerste gezicht mag het alleszins wonder lijken dat Steinheil, die 
blijkbaar toch nooit microscopen heeft gebouwd (ook zijn opvolgers heb
ben het niet gedaan ) . zo plotseling intense belangstelling getoond heeft 
voor microscoopoptiek. N a a r onze persoonlijkc mcning zit echter in die 
belangstelling een diepere grond. en ze is beslist niet zo plots opgekomen. 
Steinheil is, na Joseph von Utzsclineider 's overlijden in 1840, in door
lopende voeling gebleven met zijn opvolger Georg Merz (1793-1867) en 
meermalen heeft hij grote astronomische kijkerobjectieven van Merz na -
gezicn en gekeurd. De firma Merz und Mahler is ook, na Fraunhofer ' s 
overlijden voortgegaan met het bouwen van samengestelde microscopen, 
maar het gehalte van hun optiek is steeds — vergcleken met dit van hun 
concurrenten — minderwaardig gebleven. Die toestand zou echter grondig 
veranderen omstreeks 1854. als Sigmund Merz . de zoon van Georg. zich 
in de microscoopoptiek heeft gespecialiseerd, en weldra konden zijn 
microscoopobjectieven wedijveren met de beste ter wereld, en het werd 
een blijvend succes tot omstreeks 1880. 

Die plotse opgang van Sigmund Merz heeft ongetwijfeld op Steinheil 
diepe indruk gemaakt. en als rusteloos zoeker is hij ook aan het werk 
gegaan. zonder blijvend gevolg helaas. 

In 1865 heeft Carl August Steinheil zich uit het actieve leven terugge-
trokken en heeft de leiding \ a n de onderneming overgelaten aan zijn zonen 
Eduard (1830-1878) en Hugo Adolph (1832-1893) . Hij overleed te 
Miinchen op 12 September 1870. 

De firma C.A. Steinheil Sohne heeft later vooral wereldfaam genoten met 
haar objectieven \oo r astronomische refractoren van meer dan 30 centime
ter doormeter bestemd voor de observatoria van Bonn, Catania, Heidel
berg, Kopenhagen, Rome, Upsala . Utrecht . W e n e n enz. De twee be
roemdste zijn de refractor van 68 centimeter doormeter gemaakt in 1896 
voor het Archenhold Observatorium Berl in-Treptow. en in 1899 haar 
meesterwerk : de dubbel refractor van het Astrophysisch Observatorium 

15) op 14-5-1953 medegedceld door Dr. Maria Rooseboom. Dircctricc van het Rijks-
muscura voor de geschiedenis der Natuurwetenschappen.-Leiden. 
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te Potsdam met een objectief van 50 centimeter doormeter voor visueel ge
bruik en een van 80 centimeter voor astrofotografie- (16). 

Onder de huidige benaming Optische Werke C.A. Steinheil Sohne 
G.M.B.H. is de vennootschap nog steeds een bloeiende onderneming die 
doorlopend werk verschaft aan meer dan 500 bcdienden en arbeiders. (1 7) 

Desire van Monckhoven en A.L. Neyt. 

Desire Charles Emmanuel van Monckhoven werd te Gent geboren 
op 25 September 1834. Reeds op 18 jarige leeftijd (1852) pubhceerde hij 
zijn «Optique Photographique», dat het eerste handboek van dien aard 
was ; optische gegevens over fotolenzen waren tot dan toe nog, overal 
ordeloos verspreid, in verschillende tijdschriften op te zoeken. (18) 

De daglichtvergroter die hij omstreeks 1864 heeft gebouwd, en die 
nu in het bezit is van het historisch-wetenschappelijk Museum van de 
Gentse universiteit, is een verbetering van het toestel van de Amerikaanse 
medicus-micrograaf Joseph Janvier Woodward (1833-1884). Door het 
toevoegen van een meniskuslens heeft van Monckhoven de sferische aber-
ratie van de biconvexe belichtingslens verminderd. 

In 1867 was hij te Wenen, maar keerde in 1870 naar Gent terug. 
Het is aldaar dat hij in zijn laboratorium de kapitale ontdekking deed dat 
door toevoeging van aramoniak het langdurige rijpingsproces van een 
broomzilver-gelatine emulsie kan verkort worden tot weinige uren. 
Van Monckhoven was in Belgie de eerste grote producent van droge foto-
platen. Over zijn relatie met Steinheil in 1866 spraken we al in het begin 
van onze mededeling. 
van Monckhoven is minder bekend als amateur-astronoom. Hij had te 
Gent een prive observatorium, In juni 1880 schreef hij aan Charles Fabre, 
docent aan de universiteit van Toulouse en auteur van het grote werk 
«Traite encyclopedique de Photographic*: 
«vous apprendrez avec un vif plaisir que je .suis parvenu a photographier dircctcment 
les etoiles ju.squ'a la douzicme grandeur, chaque eprcuve cmbrassant un angle de 4" car-
res. Je vais sericuscmcnt m'occupcr dc faire une carte celeste par la photographic.* (19) 

f 

16) Henry. C. King. The History of the Telescope. Charles Griffin. London. 1955. 
p.p. 307 - 308. en 350. 

17) Giinthcr. D. Roth, in «Tradition» : Zeitschrift fiir Firmcngc.schichte und Unter-
nehmer Biographic. 1. 1960. Die Grundlagen fiir eine optische Industrie in Miinchen 
p. 35. 

18) Moritz von Rohr. Theorie und Geschichte des photographischen Objektivs. Berlin, 
Springer. 1899. p. 124. 

19) G.H. Niewenglowski. Les Applications de la Photographie. Paris. Gamier Freres. 
1907. p. 33. 
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Niewenglowski vertelt dan verder : 

v<Les a.stronomcs dc Belgique et d'Allcmagne auxquels Mon.sieur Fabre fit part de ces 
rcsultats uu'il vcnait de voir en .scptembre 1880. refusercnt d'y croirc et traitercnt 
d'utopie la realisation dune carte du ciel par la photographic, van Monckhoven, ab
sorbs par les pcrfcctionncmcnts qu'il apporta a la fabrication des plaques au gelatino-
bromure, ne put poursuivre son projet. » 

W e moeten hicrbij vermelden dat de beroemde amerikaanse astronoom 
Lewis Morris Rutherford (1816-1892), pionier in de astrofotografie, 
in 1868 er slechts in gelukte sterren van de negende grootte te fotogra-
feren. 

V a n Monckhoven overleed te Gent op 25 September 1882. 
A.L. Neyt was een stadsgenoot en wetenschappelijke collega van van 
Monckhoven. Hij was een uitstekend micrograaf en meteen hier in ons 
land een fotomicrograaf van het eerste uur. In de zestiger jaren der vorige 
eeuw werkte hij al te Parijs m.et de beroemde Franse fotomicrograaf 
Bertsch, en op de wereldtentoonstelling van Parijs 1867 exposeerde hij 
een grote reeks opnamen gedaan in samenwerking met Bertsch 

Met professor Edouard van Beneden (1846-1910) publiceerde hij 
<^NouveIles recherches sur la fecondation et la division mitotique chez 
I 'Ascaride megalocephale. Leipzig 1887. De illustraties van dit werk zijn 
fotomicrografien van Neyt en dit boek was het eerste Belgische boek geil-
lustreerd met figuren rechtstrceks op cliche gebracht, zonder tussenkomst 
van een tekenaar, 

In de collecties Henri V a n Heurck (Antwerpse Dierentuin) zijn er 
nog 2 schitterende fotomicrografien van Neyt : de diatomee Surirella 
gemma in pareloplossing, de oudste is een opname met een waterimmersit 
objectief, de latere en de mooiste is opgenomen bij Drummondlicht , ver
groting x2000 met een 1/25 th inch objectief Powell and Lealand en een 
bccldafstand van 1,20 meter ; -het is een meesterstuk. 

Ney t moet zeer welstellend gewecst zijn, hij en Dr. Henri V a n 
Heurck te Antwerpen waren in ons land de enige gelukkige bezitters van 
de zeer dure grote omkerende microscoop van Nachet . - Hij was een 
uiterst behendig waarnemer. Dr. Lionel S. Beale zegt van hem : 

«In order to render infusoria stationary while they are photographed, Mr. Neyt uses a 
voltaic stage, so that he can make contact with the poles of an Daniels battery or in

duction coil at the proper moment. The shock suddenly kills the little beings and enab
les him to secure an image, when otherwise, from their rapid movement, it would be 
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impossible, and only in very rare cases would the living animalcule remain in the field 

of view or in the desired attitude for sufficient time.» (20) 

Neyt was, envenals van Monckhoven amateur-astronoom, en had te 
Gent zijn eigen observatorium. Aangespoord door het werk van Dr. P.J. 
Kaiser, die omstreeks 1863 gunstige uitslagen bereikte op de sterrenwacht 
van de Leidse Universiteit. heeft hij maanfotos gemaakt met een spiegel-
tlescoop van verzilverd glas met een opening van 23 centimeter en een 
brandpuntafstand van 175 centimeter. Met zijn vergrote negatieve opna
men verkreeg hij beelden van 25 centimeter doormeter waarmee hij in 
1869 maankaarten bij verschillende fasen kon samenstellen (21) Graag 
zouden wij over Neyt meer willen weten. Wij danken bij voorbaat de 
lezers die ons daarbij zouden willen en kunnen helpen. 

J. Dillensstraat 62, Antwerpen. 

januari 1966. 

20) Dr Lionel S. Bcalc. How to work with the Microscope. 5th Edition. 1880. London 
Harrison, p. 311. 

21) J.Wcedcr. Dc sterrenhcmcl dooizocht met tcleskoop en niikroskoop. Leiden. A.W. 
Sythoff p.7. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Ein Jahrhundert Steinheil Lupcn und photographische Aplanat-Objcktivc 1865/66-1966. 
In 1865 patentierde Carl August Steinheil seine aplanatischen Lupen und in 1866 be-
rcchnctc und baute .-ein Sohn Hugo Adolph das Aplanat-Objcktiv, fiir das am 14-1-1867 
ein Patent erteilt wurde. Die aplanatischen Steinheil Lupen werden heutzutage, also ein 
Jahrhundert nach ihrcr Patentierung, noch immer von Hunderttausenden in der ganzen 
Welt gebraucht und regelmassig durch alle grossen Optikbetriebe gebaut. Das Steinheil 
Aplanat-Obj:ktiv was das am mei.sten gebaute und damals beste Universalobjektiv bis 
zur Einfuhrung der Anastigmate rund 1S91 infolge der Erfindung der neuen jenaer 
Glassorten. Dieses Objektiv hat der wisscnschaftlichcn For.schung grosse Dienste er-
wie-sen. Der Verfasser der vorliegcnden Abhandlung gibt eine kurze Lebensskizze von 
Carl August Steinheil. sowie cine kurzc geschichtliche Uebersicht der Entwicklung der 
Firma «C.A. Steinheil und Sohne - Optisch-astronomische Werkstattes. und erwahnt 
schhcsslich einige intcressante Einzdhciten aus dem Leben von D. van Monckhoven 
und desscni Stadtgcnosscn und wi.sscnschaftlichem Frcund A.L. Neyt. 
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