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A D O L P H E N E Y T 1 . " "' 

1830- 1892 

en zijn bijdrage tot de opkomst en ontwikkeling van de fotomicrografx 
en de astrofotografie in de 19de eeuw. 

Ed. Prison 

Adolphe Ncyt werd geboren te Gent op 13 maart 1830. Zijn vader 
Adolphe-Hcnri Neyt beheerde te Gent een zeer bclangrijkc sulkerraf-
finaderij, werd bcheerdcr van de Society La Lys, voorzittcr van de 
Handelsrechtbank en liberaal volksvertegenwoordiger. 

Als zoon van zeer welstellende oudcrs. krceg de jonge Neyt privi-
onderricht. Op achttienjarige leeftijd (akademisch jaar 1848-1849) bc-
gon hij hogere studien als vrij student aan de Gentse Universiteit, en 
woonde toen met zijn ouders aan de Quai aux Tilleuls (thans Lindelei). 

Evenals zovele speurders van zijn tijd, heeft Neyt reeds heel vroeg 
het belang ingczien van de nog jonge fotografische tcchniek in dienst 
van de wctcnschap. Daanran getuigen zijn 176 stcrcoskopische opna-
men van glazen kristalmodellen. (1) 

Het zijn meesterstukken van verlichting, al de kristalvlakkcn zijn 
duidelijk zichtbaar en vertonen geen valse reflecties. 

Neyt huwde een der 5 dochters van de Engelsman George William 
Drory, die te Gent verbleef als inspecteur-generaal van de Imperial 
Continental Gas Association - Londen, waarvan de Gentse gasfabriek 
een fihaal was. 

In 1862 verscheen het eerste nummer van Bulletin Beige de la Photo-
graphie. Neyt was een der stichters en zat, met Dr. Van Monckhoven, 
in de redaktie. 

Dit Bulletin werd de tolk van de Association Beige de Photographic, 
waarvan Neyt lid bleef tot zijn overlijden. 

In 1862 werd hij de zwager van de beroemde Duitse chemicus Frie-
drich August Kekule, die ook een dochter van Drory huwde. Kekule 
was toen, sinds 1858 professor in dc scheikunde aan de Gentse Univer
siteit. 

(1) Universiteitsbibliotheek Gent. 
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Neyt en de opkomst van de fotomicrografie. 

Reeds in 1840, enkele maanden nadat Arago, op de vergadering van 
10 augustus 1839 aan de Academie des Sciences het Daguerre-proc6d6 
had bekend gemaakt, toonde de Parijse medicus Alfred Donne aan de 
academiciens microscopische opnamen van histologische preparaten, en 
in 1845 publiceerde hij, in samenwerking met de fysicus Leon Foucault, 
zijn Atlas du Cours de Microscopie execute d'apres nature au micro
scope Daguerreotype, Paris 1845. met 80 afbeeldingen. De Fransc 
microscopenbouwer Charles Chevalier heeft zich ook voor de fotomi
crografie met het Daguerre-procedc geinteresseerd. 

In Engeland waren het omstreeks 1841 Richard Hodgson en de 
microscopenbouwer John Benjamin Dancer. 

Voor de micro-opnamen had de Daguerreotypie, die rechtstreeks posi_ 
tieve beelden geeft die niet mechanisch gereproduceerd kunnen wor-
den, geen toekomst. 

Met de kalotypie of Talbotypie, uitgevonden door de Engelse fysicus 
William Henry Fox Talbot in 1839 — een negatief op broom- of jood-
zilverpapier, en een positieve afdruk op zilverchloridepapier — werden 
proeven gedaan in de fotomicrografie vooral door Carpenter, die in 
1847 zijn opnamen voorlegde aan de British Association. Ook die 
methode was niet bruikbaar. op de positieve afdrukken ontbraken de 
fijnste details van het gefotografeerde preparaat. 

Een gunstiger tijd brak aan in 1851 door het natte collodiumprocede 
op glas, verbeterd door de Londense fotograaf Frederick Scott Archer, 
en het albuminepapier van Blanquard - Evrard in 1850. 
Goede uitslagen bereikte in 1853 apotheker Mayer te Frankfurt-am-
Main, met opnamen van diatomeeen uit guano. In hetzelfde jaar maak-
te de Parijse microscopenbouwer Camille Sebastien Nachet, bij een ver-
groting van x300, prachtige foto's van mensen- en dierenbloed. Voor 
1853 dienen ook nog vermeld de Engelsen Hodgson Kingsley en 
Shadbolt en, in 1855. Wenham en Huxley. 
Fotomicro-opnamen met gepolariseerd licht werden door Pohl en 
Weselsky in 1857 voorgelegd aan de leden van de Weense Academie 
voor wetenschappen. 

Omstreeks 1857 toonde A. Bertsch te Parijs zijn fotomicrografieen 
aan de leden van de Academie des Sciences. Zijn opnamen, gebunbeld 
uitgegeven als Etudes d'Histoirc naturelle au Microscope kenden een 
ongemeen succes, ook in het buitenland, vooral dan in Duitsland waar, 
in 1858, de 89 jarige Alexander von Humboldt zijn vriend Christian 
Gottfried Ehrenberg verzocht het fotomicrografisch werk van Bertsch 

66 



voor te leggen aan de Preussische Akademie der Wissenschaften te 
Berlijn. (2) Het zijn 98 opnamen bij vergrotingen van x 10 tot x 1000. 
Voor zijn fotomicrografisch werk heeft Bertsch geen gewoon mlcio-
scoopstatief gebruik; hij werkte met wat hij noemde een fotoheiliogra-
fisch microscoop. Het was een verbeterde zonnemicroscoop waarvan de 
grote planspiegel vervangen werd door een groot rechthoekig prisma. 
Het teruggekaatste zonlicht werd geconcentreerd door een grote bicon-
vexe condensorlens. Tussen die lens en de voorwerptafel zat een dub-
bel beweegbaar lenzenstel dat convergerend. divergerend of concen-
trisch parallel lichtbundels kon verwekken. Een objectiefsysteem gaf in 
een donkere kamer een vergroot beeld van het voorwerp dat werd op-
gevangen in een fotocamera. Het toestel werd ontworpen en gebouwd 
door Edmund Hartnack. Sigmund Theodor Stein geeft er een afbecl-
ding van (3) 

Vermoedelijk is Neyt nog voor 1857-58 met zijn eerste fotomicro-
grafische proeven begonnen, want inl862 schrijft hij: (4). 

„a I'epoque ou j 'ai commence mes recherches, j'ignorais que M. Bertsch de Paris, 
qui a rendu tant de services a la science, eiit deja produit plusieurs epreuves photo-
graphiques d'objets miscroscopiques ». 

Hij heeft een fotoheliografische microscoop Bertsch-Hartnack aan-
gekocht. 

«I'appareil dent je me sers est Ic microscope heliographique dc M. Bertsch con-
construit par M. Hartnack, digne successeur du celebre Oberhauser, son oncle. Get 
instrument est dune grande perfection tant pour la partie mecanique pour la partie 
optique (5) 

En toch heeft Neyt zich genoodzaakt gezien aan het toestel allerlei 
verbeteringen aan te brengen, zowel van optische als mechanische aard. 
Hij geeft er een uitvoerige bcschijving van, ook van dc wijze waarop 
hij het toestel gebruikt en de belichting regelt (5). 

Hebben Bertsch en Neyt te Parijs samengewerkt en hun foto's samen 
geexposeerd? Uit zeer bevoegde bron vernamen we dat, na gedane op-
zoekingen in de archieven van het Instituut de France, van de Societc 

(2) Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berin 1858 370. 
(3) Stein. Das Licht im Dienste wissenschaftlichcr Forschung I, Wilhelm Knapp, 

Halle A.S. 1885, 189. 
(4) BuUettn Beige de la Phothograpie, 1862, 33. 
(5) Bulletin Beige de la Photographic, 1862, 33 
(6) BuUetin Beige dc la Photographic, 1862, 33-35. 
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Franijaise de Photographic, en in de bibliotheken van het Institut en 
die van de Mazarine, geen spoor kon gevonden worden van een samen
werking Bertsch-Neyt. (7) 

En toch is er, voor wat de aard der afgebeelde voorwerpen betreft, 
een opvallende gelijkenis waar te nemen tussen het album van Bertsch 
en dat van Neyt. Na cen zorgvuldigc vergelijking hebben we de indruk 
gekregen dat beiden voor hun opnamen een ruim gebruik hebben ge
maakt van dezelfde bhjvende microscopische preparaten, die omstreeks 
die tijd doorlopend gelevcrd werden door de beroemde Parijse beroeps-
preparateur Joseph Bourgogne, wiens preparaten in de vijftiger en zes-
tiger jaren der vorige eeuw Europese faam genoten en alom verspreid 
zaten. 

Het album van Neyt bevat 100 opnamen formaat 18 x 24 centimeter, 
alien gemaakt voor 1867 want Neyt zelf schrijft op de eerste bladzijde 
van dit album: «Eprcuves exposees a Londres en 1862 et a Paris 1867» 
(op de wereldtentoonstelling van Londen 1862, en die van Parijs 
1867). 

Neyts foto's zijn meestal veel beter dan die van Bertsch, vooral dan 
voor wat de belichtingstechniek betreft. Er zijn: 
4 zeer goede opnamen, pluispreparaten van dierlijk wcefscls; 
,,Ecaille de Sole", huidschub van de tong (Solea vulgaris) een uit-
stekende opname maar de opgegeven vergroting (x475) is beslist 
driemaal te sterk; 
44 prachtige opnamen van insecten, spinnen en mijten, parasieten van 
mens en dieren; 
4 duidclijke opnamen van ingewandswormen bij mens en dieren; 
17 opnamen van diatomeeen, meestal goede, zeer goed is dc Pleuro-
sigma attenuatum x750, minder geslaagd de Pleurosigma angulatum 
X 1220, zeer goed dc Isthmia cnervis x 640 en Triceratium favus x 750. 
Met Pleurosigma angulatum x 4636 heeft de zucht om te imponeren 
met enorme vergrotingen Neyt te pakken gekregen. Met een driemaal 
kleinere vergroting zou de opname veel aan scherpte hebben gewon-
nen. Surirella gemma x753 is een spijtige mislukking; dc fijne parallele 
„lijntjes" tussen de veel groverc dwarsribben zijn totaal onzichtbaar, ol-
hocwcl ze reeds duidelijk waar te nemen zijn met een apertuur van 
0.65. De foto van Neyt geeft niet veel meer weer dan hetgeen 
Ehrenberg in 1840 zag toen hij Surirella Gemma ontdekte met zijn 
Schiekmicroscoop en een maximum apertuur van 0,40, 

7. Brief van 2-12-1966 van Les secretaires perpetuels de i'Academie des Sciences. 
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Een mooie opname x900 is de zeer moeilijk te fotograferen diatomec 
Heliopelta; 6 overzichtsopnamen van zeewieren met kleinc vergrotingen 
tonen aan dat Neyt een meester was in het gehjkmatig verlichten van 
het beeldveld. 
6 opnamen van zctmeelkorrels van de aardappel in gepolariseerd licht 
en met verschillende kruisingsgraden van de Nicolprisma's. Het kern-
vlekje en de concentrische lagen zijn prachtig zichtbaar. 

Met zijn album van 100 fotomicrografieen. die hij Micrographie pho-
tographique noemt, heeft Neyt op internationaal gebied in de ontwikke-
lingsgcschicdenis van de fotomicrografie cen blijvende ereplaats vcr-
worven. Hij was ook de eerste fotomicrograaf in Belgie; de allereerste 
pogingen van zijn Antwerpse vriend Henri Van Heurck kwamen veel 
later, degene die we tot nogtoe hebben gevonden dagtckenen van 1868. 

In later jaren is Neyt kunstlichtbronnnen gaan gebruiken. In de 
collecties Van Heurck is er van hem een prachtopname van Surirella 
Gemma x 2.000 met een 1/25 th inch objectief van Powell and Lealand 
en een beeldafstand van 1,20 meter; die opname gebeurdc bij 
Drummondlicht. (7 bis) 

De maanfoto's van Neyt. (1869) 

Het was Daguerre zelf die, nog in 1839, een mislukte poging deed om 
dc maan te fotograferen. Hij verkreeg op zijn verzilverde koperplaat 
slechts een onduidelijke lichtstrook. 

De New Yorkse professor in natuurwetenschappen. John William 
Draper had meer geluk, in maart 1840 kon hij, met een lens op een 
heliostaat, een maanfoto van 25 millimeter doormeter verkrijgen. 

In 1850 deed William Cranch Bond, dirccteur van het obscrvatorium 
te Cambridge (U.S.A.) in samenwerking met de beroepsfotograaf 
Whipple, opnamen met een aequatoriaal refractor van 38 centimeter 
lensopcning, en kregen maanbeeldcn van 12 centimeter doormeter. 

Het tot dan toe gebruiktc Daguerre-procede had voor het fotogra
feren van hemellichamen geen toekomst, het was niet lichtgevoelig 
genoeg. 

In 1852 deed de Engelse papierfabrikant, en amateur-astronoom 
Warren dc la Rue zijn eerste proeven van maanopnamen met de pas 
uitgevonden natte collodiumplaat, die 15 maal gevoeliger was dan de 
Daguerre-plaat. Hij deed die opnamen met een parallaktisch opgestcl-
de spiegeltelescoop en handbeweging, die in 1857 vervangen werd 
door een uurwerkrcgcling afgestemd op de dagelijksc bewegin.7 van 
de maan. Hij verkreeg, bij belichtingstijd van 7 tot 3 seconden, maan-

Tbis. Antwerpse Dierentuin 
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beeldjes van 28 millimeter doormeter, die zo scherp en fijnkorrelig wa
ren, dat ze een 20 voudige vergroting toelieten. Met zijn maanfoto's 
heeft Warren de la Rue wereldfaam verworven. Zijn tijdgenoten die 
zich aan maanopnamen hebben gewaagd, konden hem niet evenaren, 
vooral dan zij die gewerkt hebben met een refractor. De objectieflen-
zen van die refractors hadden een chemisch brandpunt dat vcrschildc 
van het visuele; het scherp instellen van het maanbceld was dus met 
die instrumenten heel moeilijk. Bij spiegeltelescopen worden de licht-
stralen niet gebroken, maar enkel teruggekaatst en de gevormde beel
den hebben dan ook geen ..chemisch" brandpunt. 

In 1864 bouwde Lewis Morris Rutherfurd, advokaat en astronoom te 
New York dc eerste refractor, uitsluitend bestemd voor fotografische 
opnamen. Het objectief had 29 centimeter opening en een brandpunt if-
stand van 4,50 m. Hij maakte met die kijker betere maanfotografieen 
dan degene die Warren de la Rue had verkregen met een spiegeltele
scoop van 33 centimeter opening. 

Adolphe Neyt had te Gent een prive-obscrvatorium ingcricht met 
een spiegeltelescoop van 23 centimeter opening en een brandpnnlaf-
stand van 1,75 meter. Hijzelf (8) geeft een beschrijving van de tele-
scoop, en hoe hij hem gebruikt voor maanfoto's: 

L'appareil dont je me sers est un telescope a miroir de verre argente dc 9 1/4 pouces 
anglais d'ouverture clairc et dont la longueur focale est dc 5 pieds 9 pouccs. L'image 
focale est renvoyee lateralement par un petit prisme. Pour la photographic je regois 
directement sur la plaque sensible l'image focale, apres avoir grossi celle-ci au moy-
en dune lentille negative. 

Le telescope monte equatorialcment est mu par un mouvemcnt d'horlogcrie et con
struit par M. Browning dc Londres, ct le miroir argente est fait par M. With. Pour 
obtenir les epreuves que j'ai I'honneur dc soumettre a rAcademic, je reproduis par la 
chambre noire et la lumierc diffuse Ic petit cliche original du diametre de 25 milli
metres en le grossissant au diametre de 5 centimetres. Ce petit positif transparent 
ainsi obtenu, est alors reproduit a son tour de la meme maniere, de fagon a me don-
ner le negatif definitif qui sert a inprimer sur papier. Ce precede est long et pcnible, 
mais il me parait preferable au precede a la chambre clairc, en ce sens que celle-ci 
developpant unc grande chaleur, peut bruler le petit cliche, de plus il se produit, 
sous Taction directe des rayons du soleil, des effcts de diffraction sur les bords des 
pctits details, et par suite dc bourrelets qui troublent l'image. » 

Voor het aanschaffen van zijn telescoop heeft Ncyt de bestc wcg 
gekozen. John Browning had in dc zestiger jaren der vorige e e i v te 

8. E. Quctelct. Essai dc cartes photographiques dc la lunc par M.A. Ncyt de Gand. 
Bulletin de I'Acadcmic royalc dc Bclgipuc 2 icmc scrie, XXIII, 7, 1869. 
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Londen aan Strand 63 een befaamdc werkplaats voor wetcnschappelijke 
instrumenten, vooral telescopen en spectroscopen. Voor het vervaar-
digen van dc verzilverde glasspiegels had hij als vennoot George 
H. With. De spiegels van With kenden een ongemeen succes, en wor
den nu, honderd jaar later, in Engeland nog gebruikt. Henry C. King 
(9) geeft een mooie afbedding van cen zelfde telescoop als degene die 
Browning-With leverden aan Neyt. 

De Atlas photographique de la lune par A. Neyt (10) bevat 12 
maanfoto's van 25 centimeter doormeter op albuminepapier; het zijn 
prachtbeeldcn, ze kunnen best wedijveren met die van Warren de la 
Rue, en dit nicttegenstaande het feit dat Neyt werkte met een telescoop 
die veel lichtzwakker was dan die van Warren de la Rue; het toestel 
van Ncyt had een spiegelopcning van 23 centimeter, dat van Warren 
de la Rue, 33 centimeter. 

Neyt cksposecrde zijn 12 maanfoto's op de Wereldtentoonstelling 
Wenen van 1873. — Sigmund Theodor Stein zegt: (11) 

«Mr. Ncyt aus Gent hat auf der Wiener Weltausstellung Mondphotographien 
zur Anschauung gebracht welche zwar den Rutherfurd'schen etwas nachstehen, 
indessen immer noch cine vorzijgliche Leistung genannt werden miissen. » 

Neyt in samenwerking met Edouard van Beneden: «Nouvelles recher
ches sur la fecondation et la division mitosique chez I'Ascaride 
megalocephale». 

Als Edouard Van Beneden (1846-1910) in 1885 Neyt om medewcr-
king verzocht, dan hadden beiden, zowel in Belgie als in het buitenland, 
reeds een stevig gevestigde faam. Van Beneden wist heel goed dat hij 
in Ncyt een volwaardig deelgenoot had gevonden. Hijzelf verklaart 
toch (12): 

„Depuis un an environ, M. A. Neyt dont le nom est lie a I'histoirc des applica

tions de la photographic, a la microscopie et a I'astronomie, a bien voulu s'associer 

a moi pour I'^tude des diverses questions qui se rattachent a la fecondation et a la 

division cellulaire chez I'Ascaride megalocephale. II s' est consacrc en outre a repro-

duire par la photograpliie tous les details relatifs a la penetration du zoosperrae, h la 

9. Henry G. King. The History of the Telescope, Gharles Griffin & Go Ltd. London 
1955, 275 
10. Universiteitsbibliotheek Gent, 
11. Stein, Das Licht im Dienste wissenschaftlichcr Forschung. Halle A.S. Wilhelm 
Knapp 1885, Bd. II, 63. 

12. Edouard Van Beneden et Adolphe Ncyt. Nouvelles recherches sur la fecondation 
et la division mitosique chez I'Ascaride megalocephale. Extr. Bulletins de TAcad^mic 
Royale de Bdgiquc. 3 ieme serie, XIV 8, Leipzig, Wilhelm Engelmann 1887, 4. 
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formation des globules polaires, a la genese du pronucleus et a la karyokinese. II a si 
complettement reussi a photographier non seulement les elements chromatiqucs des 
pronucleus et des noyaux a tous les stadcs de la division, mais meme les figures 
achromatiques, les spheres attractives avec leurs corpuscules polaires, les fuseaux, les 
fuseaux nucleaires ct les radiations protoplasmiques des asters, que nous serons en 
mesure de publier a bref delai avec planches photographiques a I'appui, les resul-
tats de nos etudes communes ». 

Ncyt stond daar voor een reuzentaak: 1200 fotomicrografis:hc op
namen van Ascariseieren. Elke opname vertoonde een cnkel ci, dat, bij 
een vergroting van x 750 a x 780 op de foto, een gemiddelde doormeter 
had van 5 tot 6 centimeter. De bevruchte eicren werden gefixeerd en 
opgeklaard op het voorwerpglas in gelijke delen ijsazijnzuur en cthanol; 
die fixcervloeistof werd vervangen door een mengsel van 1 decl gly
cerol in 2 delen water gckleurd met malachictgrocn en vesuvine. Die 
fclcurstof werd na cen paar dagen vervangen door het insluitmiddel: 
een dcel glycerol met twee delen water gemengd. De dekglazen wer
den omrand met paraffinc. 

Neyt deed al die opnamen met cen waterimmcrsie-objectief 1/16 th 
inch met correctiering van Powell and Lealand. Dit objectieftype, het 
eerste dat i n Engeland werd gemaakt, dagtekent van 1869. Op het 
eerste gczicht lijkt het gebruik ervan, in het jaar 1886 cen anachronisme. 
want sinds 1878 waren de waterimmersies vervangen door de veel be
tere homogeenimmersies, die dan bovendien nog bevrijd zijn van die 
20 vervclcnde correctiering. 

In de wcrkclijkheid is het anders, een waterimmersie-objectief met 
correctiering is een zegen voor de bedreven micrograaf en cen door-
lopcnde crgemis voor dc routine werker. 

Een homogeenimmcrsic kan maar alleen volwaardigc beelden geven 
als al dc media die zich tussen de toplens van de condensor en de front-
lens van het objectief bevinden, homogeen zijn, dit wil zeggen een bre-
kingscoefficient bezitten dat gclijk is aan dat van het gewone crown-
g l a s n D . 2 0 = 1,515. 

En Neyt stond hier voor het problcem 1200 foto's te maken van 
cieren ingesloten in verdunde glycerol op een derde, dat is een vloeistof 
met een brekingscoefficient van ongevcer 1,37. Hij heeft dus, als cr-
varen micrograaf, zijn homogeenimmersies rustig ter zijde gelaten. en 
gebruik gemaakt van een oude watcrimmersic waarvan hij de correctie
ring al maar door vlijtig heeft gehanteerd. Het is hier niet de geschiktc 
plaats om verder te discussiercn over het al dan niet voordelig gebruik 
van de waterimmersie in biologische opzoekingen. Wie er meer wil over 
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Adolphe Neyt (1830 - 1892) 
(foto Museum voor dc geschicdenis van dc wetenschappen, Gent) 



weten verwijzen we naar de mening van de beroemde Engelse cytoloog 
John Belling (1866 - 1933) van Carnegie Instition of Washington (13)-

Van de 1200 opnamen werden er 24 bestemd voor publicatie. Ze 
zijn, gelukkig, alien bewaard gcblevcn. (14) Het zijn prachtdokumen-
ten in zeer goede staat, slechts een paar ervan zijn licht vergeeld en 
vcrbleekt. 

De Academie royale dc Bclgiquc heeft het werk Van Beneden en 
Neyt gcpubliceerd. (15) Het verscheen ook in boekvorm te Leipzig. 
Wilh. Engelmann 1887. In dit bock zijn de schitterend mooie foto's 
van Neyt jammerlijk slecht wccrgcgcven. Hij zegt dan ook heel terecht; 

„Nous avons a regretter que le tirage ne reponde nullement aux esperances que 
nous avaient donnees les epreuves foumies par cette maison (de Londense Autotype 
Cy)" . 

W a t Van Beneden heeft gcpresteerd in de ontwikkelingsgcschiede-
nis van dc biologic der 19dc eeuw, is 20 jaar na zijn overlijden mecs-
terlijk geschetst geworden door Prof Dr. Albert Dalcq U.L.B. (15) 

Au cours d'une carriere d'une unite admirable. Van Beneden poursuivit sans 
relache ces investigations, varices en apparence mais reliees par une grande idee 
directrice, atteindrc par I'analysc du developpemcnt ct la comparaison des formes 
adultes les faits essentiels de I'organisatiop des etres vivants. En vrai biologiste, il 
a choisi pour chaque espece de ce vaste problcme. le materiel le plus favorable et 
c'est pourquoi son oeuvre apparait a la fois unc et diverse. Elle comprend des re
cherches sur la maturation et la fecondation de I'oeuf de I'Ascaris, sur le develop
pemcnt et la morphologic des Tuniciers, sur I'ontogenesc des Mammiferes, sur les 
annexes foetales de ceux-ci, sur la signification philogenetique des Dicyemides. Tou-
tcs sont devenues classiqucs et tres rares sont les conclusions qui n'ont pas resists a 
I'eprcuve des annies Mais il est une decouverte de Van Beneden 
dont la portce est vraiment generale ct dune importance cvidente, tant au point de 
vue biologique que medical : c'est celle dc la reduction caryogamique. Cette distinc
tion fondamentale entre le noyau haploide de I'ocuf vierge et du spermatozoide et 
le noyau diploide de I'oeuf feconde a ete, comme l a dit I'cmbryologiste americain 
F.R. Lillie « a stroke of genius », un trait de genie. Et, lorsque plus tard, les lois de 
Mendel furent remises en lumiere, la reduction caryogamique fournit la base de leur 
explication cytologique Si I'on ajoutc a cela la decouverte presque 
aussi importante des spheres attractives, on peut dire sans exageration que Edouard 
van Beneden a ete a la fois I'un des pionniers de la cytologic et I'un des fondateurs 

13. John Belling. The Use of the Microscope. Mc. Graw Hill Book Company Inc. 
New York and Londen 1930, 131 - 136 
14. Universiteitsbibliotheek Gent. 
15. Edouard Van Beneden et Adolphe Ncyt. Nouvelles recherches... 
16. Albert Dalcq, L,Enscignenient et les recherches des anatomistes beiges de 1830 
a 1930. Le Scalpel. Numero special, juin 1931-12. 
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de 1 embryologie moderne Dans le developpemcnt de la biologic au 
XlXieme siecle, qui fut pourtant si prodigieusement fecond, il a joue un role eminent, 
et certaines de ses d^couvertes dirigent encore a I'heure actuelle la pensee scienti-
fique dune foule de cherchcurs ». 

De grootmecster in de biologic. Van Beneden, heeft in Adolphe Neyt. 
de grootmecster in de fotomicrografie, een volwaardig medewcrker ge
vonden. 

De collaboratie met Van Beneden is wellicht cen der laatste, zoniet 
het allerlaatstc omvangrijk werk dat Neyt heeft aangevat. — Hij over-
leed te Oostende op 21 September 1892. In zijn necrologic zegt G. de 
Vylder (17) dat een jarcnlange en pijnlijke ziektc vroegtijdig zijn 
werkkracht had vernietigd. 

W e hebben ons in deze mededeling beperkt tot wat Ncyt heeft ver-
wezenlijkt op microscopisch, fotografisch en astrofotografisch gebied. 
Voor het beoordclen van zijn publikaties van industricel - scheikundige 
aard en op wapenkundig-ballistick gebied, voelen we ons onbevocgd. 

Veel dank zijn we verschuldigd aan alien die ons dokumentatie heb
ben bezorgd, we noemen hier vooral met ware crkentelijkheid Prof. 
Dr. L. Elaut en Ere-Rector J. B. Gillis ~ Gent, Dr. Laurent Roosens — 
Mortsel, en les Secretaires perpetuels de I'Academie des Sciences. 
Institut de France — Paris. 

Juliaan Dillcnsstraat 62. 
Antwcrpen 

(Januari 1967) 

SUMMARY 

Adolphe Ncyt (1830 - 1892) and his contribution to the beginnings and to the de
velopment of photomicrography and of astronomical photography in the course of 
the 19th. century. 

The author of the present paper endeavoured to retrace the scientific activity of 
Adolphe Neyt, who is at present almost forgotten. Neyt was the first in Belgium to 
entcnsively apply photomicrography, and in this sphere he holds a predominant 
position among the workers of his time. In astronomical photography he successfully, 
by means of a modest instrument, made photos of the moon comparable to the best 
ones realized by his contemporarians. As a fellow- labourer of the celebrated cy-
tologist Edouard Van Beneden, Neyt contributed to a great extant to the success of 
their common publication: „Nouvellcs recherches sur la fecondation et la division 
mitosique chez I'Ascaride megalocephale, » 1887. 

17. Necrologic Adolphe Ncyt. Bulletin de I'Association Beige de Photographic 1892, 
798. 
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