
Bino's, om te (be)kijken



-1561: Jacomo Pasquetti te Antwerpen: 
verre à la façon de Venise
-Tot 1580: Monopolie
-1576: Spaanse Furie
-1577: Protestanten -> Antwerpse 
Republiek
-1578: Hertog van Parma
-1585: Val van Antwerpen





-1581: Govaert van der Haeghen
-1605: Antonio Miotto
-1570?: Joannes Laprejus Veselius

1594: Fanne Kools?
Kende vd Haeghen
Onzeker geboortejaar?
Wezel –> M’burg?
Opleiding?



-1608: Staten Generaal -Patentaanvraag 
“Hollandsche buis” 

Mauritstoren den Haag
-Spinola aan Prins Hendrik… 



-Patent geweigerd
-3 vare gesichten: 900 florijnen



-Monoculaire telescoop ok, glassoorten 
en slijpen
-Verrekijker: Ho maar…

-identieke vergroting
-parallelle optische assen

->200 jaar niets



-1750: Chester Moor Hall/Dollond: 
Achromatisch doublet

-1810: Frauenhofer: homogeen flintglas

-> Tweede helft 18e eeuw: 
(uitschuifbare) messingtelescopen



-1815: Waterloo



-1823: Voigtländer, Wenen: Galileï kijkers
-1825: Deklouw, Parijs: dubbelfocusering
-1850: Emil Busch, Rathenow



-Fait divers: 1850: Terrestrische verrekijker

-Moeilijke collimatie
-Door beeldomkeerlens lang 
-Lichtzwak

-Geen succes



-Toneelkijkers



-1853: Krimoorlog -> “Krimstecher”

3 x 60



-1861: Amerikaanse burgeroorlog

-Sniper: 1500 m



-1845: Ignazio Porro

-Vervangt beeldomkeerlens in terrestrische kijker door 
prisma’s -> kan aanzienlijk verkort worden

-Glassoorten/prismavlakken -> Porro wordt vergeten, 
zo ook Boulanger, Nachet, Busch 



-1875: Jena

-Abbe herondekt het porro I-prisma (gekit)

-Emil Busch: Pruisische Mark 



-1894: Jena

-Abbe: Patent prisma geweigerd
-Patent 



-1890: Smokeless powder

-1891: 1e Boer War
-1899: 2e Boer War: Wilhelm, Krupp, Mauser & Zeiss



-1890: 
-Busch, Zeiss, Leitz: Export
-Wirtschaftliche Vereinigung der Deutschen
Gesellschaft für Feinmechanik und Optik
-Superieure producten/range

-> shift van Frankrijk naar Duitsland





-1890 - 1910: 
-Plethora (Duits) militair optiek



-1905: Tijd van dreadnoughts, torpedo’s en artillerie
-Slag van de Tsusimastraat



-1912: 
-Edward John Smith



-1914: 
-Tactisch voordeel
-Gasmasker
-OIP



-1916: 
-BAK/FLAK



-1918: 
-Goerz failliet
-Versailles: Zeiss
40 M RM
-Nedinsco etc.

-1929: 
-E. Busch
-Zeiss/Gesellschaft
-Zeiss Astro



-1936: 
-Transparenzbelag
-Patent naar marine/Zeiss alleenrecht



-1933: 
-Wirtschatsgruppe
F&O
-Competitie 
->Plethora aan 
modellen

-1940:
-Wirtschaftsgruppe
wordt 
Sonderausschuss



-1933-1945: Vliegtuig wordt dreadnought







-1944: Flakraketten



-1945: Het einde



-Eerste verzamelaars: 1920
-Literatuur: 1987

2005



-1986: Tucson Az.: BHS
Europa/US, vrienden
-2017: BHS vzw

-Beschermen
-Promoten
-Adviseren
-Ondersteunen

-Alle soorten 
optiekverzamelaars



-Kanalen:
-www.binopedia.info
-FB-groepen
-Meetings

-2023: 3500 leden
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