eigen apparatuur. Er is geen diafragma. Omdat een goede opname binnen een halve stop nauwkeurig gemaakt moet worden, zal
de helft van de opnamen fout belicht zijn. Ook dit onderdeel kan in
het vuilnisvat. Jammer, want het is wel stabiel en volkomen
trillingsvrij.

Totaalbeoordeling
Deze kan ik niet geven omdat dit apparaat af fabriek niet uit een
goedgekeurde serie komt. De onderlinge verschillen zijn groot. Is
deze tandheugel een kreng en de vergrotingswisselaar goed, bij
Herman van Dennebroek is dit precies omgekeerd. Staan deze
prisma's scheef, bij Teun Groenewegen staan z e goed. Gebleken
is dat de simpele test met grafiekenpapier een goed idee geeft
over de stand van de prisma's. R a a d z a a m is om, tegen een
meerprijs, een door de verkoper gecontroleerd en afgeregeld
apparaat te kopen.

Controleren en afstellen van de prisma's
van de MBS-10
door Herman van Dennebroek
Voor het controleren van de prisma's van de M B S - 1 0 zet u de vergrotingswisselaar in stand 1x. Plaats het 8x meetoculair in een van
de tubussen, bv. de linker. Leg op de voetplaat een stukje millimeterpapier. Kijk met het linkeroog door het meetoculair en verschuif
het millimeterpapier zodanig, dat het kruispunt van de lijnen samenvalt met het kruispunt van het meetoculair. Zet het millimeterpapier
vast. Markeer met een pen op het paper het samenvallende kruispunt.
Plaats nu het meetoculair in de rechter tubus en kijk met het rechteroog door het meetoculair. Het kruis van het oculair moet samenvallen met het gemarkeerde kruispunt op het millimeterpapier.
Controleer een en ander ook bij de vergrotingsstanden 2x en 4x.
Als de kruispunten niet samenvallen moet de zaak op de volgende
manier gesteld worden.
Haal de oculairen uit de tubussen. Schroef de tubussen uit het huis.
De schroeven aan voor- en achterzijde van de kap verwijderen en

Wie handig is kan wel veel aan het apparaat verbeteren. Eric Hos
verving de lamp door een halogeenlampje met reflector. Dit kan
mooi rond het onderwerp cirkelen en werkt goed. Herman van
Dennebroek maakte de knoppen goed gangbaar en stelde de
prisma's af. E e n teer punt blijven de oculairhouders: daarop mag
het apparaat tijdens het vervoer niet rusten. Ook mag de oogafstand niet bijgesteld worden door aan de houders te trekken.
55-plussers, die in hun vrije tijd veel willen microscoperen, doen
er goed aan direct een bekend merk aan te schaffen. Ouder
wordende ogen vragen om goede optiek, daar zal men niet mee
spotten!

Leveranciers Russisch materiaal
Joris Höfelt, F G . A . , M . H . Trompstraat 4, 3572 X V Utrecht, tel. 030
-715315.
Microscoop-service Rob Engelhard, Burg. Weertsstraat 38,
6814 H P Arnhem, tel. 085 - 421784.
Johan Muizebelt, Grotestraat 61, 7622 G B Borne, tel. 663605.

de kap van het huis voorzichtig wegtillen. Er valt dan een soort
haltervormig staafje uit. Dit staafje vormt de verbinding tussen de
instelknop en het mechanisme van de oogbreedte-afstelling van
de tubussen.
Plaats de tubussen en de oculairen weer. Uitgaande van de
bovenstaande controle komt het meetoculair weer in de rechter
tubus. Schroef voorzichtig de bevestiging van het rechter prisma
los. Raak de prisma's niet aan met uw vingers, gebruik plastic
handschoenen. De schroeven van het prisma slechts een klein
beetje losdraaien, anders vallen de metalen klemplaatjes meteen
naar beneden. Het prisma door losser draaien van de ene schroef
en vaster draaien van de andere schroef zodanig verplaatsen, dat
het kruispunt van het meetoculair samenvalt met het reeds eerder
bepaalde kruispunt op het millimeterpapier. U moet dus stellen en
kijken tegelijk. Een en ander is een heel gedoe en vereist een
zeer vaste hand.
Als de afstelling voltooid is, haalt u de oculairen en tubussen weer
weg en plaatst u de kap weer over het huis. Het terugplaatsen
van het haltervormige staafje is een afschuwelijk gepriegel. Een
fijne pincet kan handig zijn, maar dan nog gaat het tien keer fout.
Het handigste is om het huis los te nemen van de microscoop,
zodat u het vrij in de hand in de juiste stand kunt houden. Zet de
kap weer met de schroeven vast en plaats de tubussen en
oculairen.

Loepen uit (Wit-)Rusland
door Piet Stemvers

In G e a december 1991, vol. 24, nr. 4, pag. 108 - 109,
schreef ik over "Loepen en andere vergrootglazen".
Daarbij kwam de Peak Scale Lupe, een loep voor grafische doeleinden, als beste uit de bus. Een nadeel van
deze loep is, dat hij niet met een veter om de nek gehangen kan worden en daardoor voor excursies of lesavonden ongeschikt is. Daarvoor is de goedkope inslagloep,
vaak Ruper genaamd, beter.
Momenteel worden er loepen aangeboden, die uit (Wit-)
Rusland komen. We kregen er drie voor een test, waarvan er twee een bespreking in G e a waard zijn.

Inslagloep Belomo 10x (triplet) uit Wit-Rusland
De drie lenzen zijn in een blok gemonteerd. De zijkanten van de
lenzen zijn af fabriek niet dofzwart geverfd. Ter verhoging van de
prestaties verven twee leveranciers (zie onder: Leveranciers Russisch materiaal, 1 en 2) zelf de zijkanten zwart. Deze uitvoering
werd getest.
De achromaat, zoals dit lenstype heet, heeft een doorsnede van
18 mm. Bekijken we er grafiekenpapier mee, dan wordt amper 10
x 10 mm vlak en scherp afgebeeld, terwijl de Ruper op zijn sloffen
1 4 x 1 4 mm haalt. Bij deze test valt op dat de randen van de
Belomo onscherp zijn; brengen we hem dichter bij het papier, dan
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Maak een schroefje van het beschermdeel los, schuif het
beschermplaatje weg, doe de twee lusjes om het staafje en
monteer het geheel. Simpeler kan niet. Ook is het mogelijk bij een
ijzerwinkel een demonteerbare sleutelhanger te kopen (zie foto).
E é n druk op de knop en de loep is los van het koordje.
Conclusie: De Belomo is een goede loep voor gemmologen om
insluitsels mee te bekijken. In enkele gevallen waren met de
Belomo insluitsels, gasbellen of andere zaken te zien, die net niet
met een loep met lager contrast en scheidend vermogen
zichtbaar zijn. Zoiets hebben we met microscopen al eerder
meegemaakt. Ook fanatieke micromounters kunnen in het veld
net iets beter bepalen of ze wel of niet een goede vondst gedaan
hebben. De positieve eigenschappen worden betaald met een
"iets benauwd" beeld (tunneleffect). De prijs is ongeveer f. 2 5 , - .
Verkrijgbaar: zie Leveranciers Russisch materiaal.

Inslagloep 6x (triplet) uit Rusland

worden de randen wèl scherp, maar is het centrum onscherp.
Deze loep heeft dus een vertekening, waardoor het bestuderen
van grote vlakken niet met een voldoende beloond kan worden.
Bij de vergelijking tussen de beelden van de Ruper en de Belomo
valt direct op dat de vergroting bij de Belomo iets groter is, de
oranje lijnen van het grafiekenpapier dieper van kleur zijn en het
beeld veel contrastrijker is, waardoor de papiervezels er gewoon
uitspringen. Wat de laatste aspecten betreft heeft deze loep dezelfde eigenschappen als de Peak Scale Lupe: een hoog scheidend
vermogen en een hoog contrast. Moordende testen zijn: het bestuderen van een chip of het bekijken van een negatief waarop een
landkaart is opgenomen met onvoorstelbaar kleine plaatsnamen.
In beide testen deed de Belomo niet voor de Peak Scale Lupe
onder, hoewel de laatste een superieur groot beeld heeft.
De loep blijkt zo berekend te zijn dat een centrum van 8 x 8 mm
aan hoge optische eisen voldoet en men gaat hem dan ook automatisch voor het bestuderen van heel kleine zaken, zoals insluitsels in mineralen/edelstenen, gebruiken. Toevallig hadden we een
bakje getrommelde topazen met insluitsels in huis. Daar ligt de
kracht van de Belomo. Zwarte staafjes werden bij de Ruper
donkergrijs afgebeeld, nu echter diepzwart. Ook op dit punt waren
de beelden gelijk aan die van de Peak.
De Belomo is een inslagloep van metaal, verkrijgbaar in de kleuren
zwart, chroom en....goud! Kenners prefereren zwart, met als
nadeel dat je hem niet meer in een donker (dashbord)kastje ziet
liggen. Altijd weg dus. Daar heb ik een oplossing voor. Bij o.a. de
opticien zijn koordjes te koop die om de poten van een bril gaan.
Er zijn er in afgrijselijk opvallende kleuren, zoals felgeel of rood/
oranje. Uitgerust met een dergelijk koordje is de loep nooit weg.

Maar 6x ! M a g dit goedkope ding met plastic behuizing en zonder
mogelijkheid om er een koordje aan te bevestigen, wel meedoen
in deze test? De eigenschappen bleken daar alle aanleiding toe te
geven. De termen 6x of 10x slaan op de oppervlaktevergroting. Ik
vind dit misleidend, want een beginner denkt dan dat de vergroting evenveel is als een microscoop met 6x of 10x. Echter bij het
microscoop wordt de vergroting opgegeven in lengtevergroting.
Daarom reken ik alles om naar het microscoop. 6x = 2,45x en
10x = 3,16x. Nu zijn de verschillen in de vergroting ineens niet zo
groot meer, maar wel is er een enorm groot verschil in het
gezichtsveld. Want deze 6x heeft een scherp gezichtsveld van 22
x 22 mm, tegen 8 x 8 mm bij de 10x Belomo en 14 x 14 mm bij
de Ruper, die naar mijn schatting in werkelijkheid 9x is. Het
contrast is gelijk aan dat van de Ruper. Het valt direct op dat je er
zo gemakkelijk door kijkt, dat je zo'n groot veld vlak en scherp
overziet en dat het beeld heerlijk ruim is.
Zien we er nu dingen niet mee die we met een grotere vergroting
wel zien? Meten is weten. O p een kleurennegatieffilm hadden we
een gekleurde geologische kaart opgenomen. De letterhoogte van
de n bedraagt 1,4 mm op de kaart, gedrukt in een gekleurd vlak.
O p het negatief was de kaart ruim 8x verkleind, waardoor de letter
0,17 mm was geworden. Alle teksten konden op dit contrastloze
negatief makkelijk gelezen worden. E e n voordeel is dat het zoeken van details op kaarten met deze 6x werkelijk perfect gaat. E n
laat ons eerlijk w e z e n : in de meeste gevallen hebben we gewoon
genoeg aan deze vergroting.
Conclusie: De 6x haalt niet het onderste uit de kan, maar is een
erg fijne loep om (langdurig!) door te kijken en vergt niet het uiterste van onze ogen.
De prijs is ongeveer f 25,-. Verkrijgbaar: zie Leveranciers
Russisch materiaal.

Eeuwigheid of vergetelheid?
door Garmt Zuidema

Vandaag, 9 september, werd mijn nieuwsgierigheid gewekt door
een artikel in De Telegraaf met de kop: "Museum vindt unieke
collectie eencelligen op Rotterdamse boedelveiling". Waar het om
ging was het volgende. De heer Kees Moeliker, hoofd educatie en
voorlichting van het Natuurmuseum in het Rotterdamse Museumpark, kreeg tips dat er op een veiling een collectie werd aangeboden van legpreparaten en geslepen preparaten van Foraminiferen
uit de nalatenschap van de heer W. Sparreboom. Deze goed
gedetermineerde, zeer specialistische collectie, waaraan
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Sparreboom een groot deel van zijn leven gewerkt moet hebben,
zou door de nabestaanden als rommel worden weggedaan! De
collectie werd door het Natuurmuseum veilig gesteld, al is wellicht
niet alles in het museum terecht gekomen en zwerven er nog
onderdelen tussen huis-, tuin- en keukenspullen uit de boedel.
"Het is ons een raadsel waarom Sparreboom geen contact met
het museum heeft gezocht om de collectie voor vernietiging te
behoeden", is het oordeel van Moeliker.

G e a , 1994, nr. 4

