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VOORAF. 

De hier onderzochte kijkers bestaan uit een verzameling van kijkers uit verschilllende productiejaren en gemaakt door diverse 

fabikanten, die nu niet meer bestaan of onderdeel zijn geworden van een ander bedrijf.  

(1) Krombach is een voorbeeld van een weinig bekende Duitse kijkerfabrikant, die kijkers maakte in de periode 1927-

1970. Het bedrijf was gevestigd in Wetzlar, maar in het boekje “100 Jahre Optik und Feinmechanik in Wetzlar” 

gepubliceerd door de Industrie und Handelskammer Wetzlar uit 1949 komt Krombach niet voor. Toch heeft het 

bedrijf een redelijk breed palet aan kijkers gemaakt. Ik heb er hier twee van onderzocht: de Krombach & Lust 8x32 

en de Krombach Porrolux 10x45. Via oud-medewerkers van het bedrijf heb ik informatiemateriaal gekregen met 

oudere kijker folders van het bedrijf.  

(2) Een bedrijf met grote internationale reputatie was het Japanse Konica, ‘s lands oudste camerafabrikant, die ook nog 

niet heel lang geleden erg mooi ontworpen en voortreffelijke presterende camera’s maakte zoals de Konica Hexar 

kleinbeeldcamera, maar zijn nog legio andere voorbeelden te noemen. Voor zover ik kon nagaan duikt de naam 

Konica voor het eerst op omstreeks 1946 bij de introductie van de Konica 1 camera gemaakt door het bedrijf 

Konishiroku Photo Industry, dat in 1873 was gestart als Konishi-Honten. Mocht u daarover iets meer willen weten, 

dan verwijs ik u naar “The evolution of the Japanese camera”, uitgegeven door het International Museum of 

Photography at Georg Eastman House en/of “The collector’s guide to Japanese cameras 1845-1984” en/of “The 

history of the Japanese camera” by John Baird, 1990 en/of “McKeown’s Price guide to antique &classic camera’s 

2001-2002”. Kijkers met de naam Konica had ik nooit eerder gezien, ook niet tijdens mijn bezoek aan Konica in 

Japan in de jaren 90 van de vorige eeuw, totdat ik onlangs in Nederland een vrijwel nieuwe Konica 7x35 groothoek 

porro kijker tegenkwam. Ik heb hem hier onder de loep genomen.  

(3) Konica is op een gegeven moment opgenomen in het bedrijf Minolta, een bedrijf, dat naast topkwaliteit lenzen en 

camera’s ook een vrij breed palet aan kijkers maakte, zowel met porro- als met dakkantprisma’s. Een opvallende lijn 

in dat Minolta kijker programma waren de waterdichte Weathermatics. Drie types zijn gemaakt: de 7x42 en 10x42 

Weathermatic dakkantkijkers en een 7x50 Porro Weathermatic. Ze werden geleverd naar keuze met een harde, 

zwart rubber bekleding of met een felgele rubber bekleding. Een felgeel gekleurde 10x42 heb ik hier onderzocht. 

Inmiddels zijn de namen Konica en Minolta verdwenen, ze zijn opgegaan in Sony. 

(4) Twee kijkers zijn getest van ook nu nog zeer bekende fabrikanten, die nog steeds topkwaliteit kijkers maken. 

Onderzocht zijn hier een Swarovski SLC Habicht 7x42 met individuele oculair scherpstelling. De kijker is, volgens 

opgave van Swarovski, gemaakt in 1980. Ik had de kijker geleend voor korte tijd en had geen mogelijkheid om 

verder alle details te meten, zodat deze niet is opgenomen in de tabel, wel is het transmissie spectrum weergegeven. 

De collimatie was niet perfect meer, maar ja, het leven is niet altijd een feest. Gezien het verloop van het transmissie 

spectrum uit 1980 in vergelijking met de transmissie spectra van Swarovski SLC kijkers uit 2000 en later is te zien 

wat een enorme ontwikkeling Swarovski heeft doorgemaakt wat betreft beter optisch glas en betere coatings. Bij deze 

7x42 uit 1980 (volgens opgave Swarovski) heeft het transmissie spectrum niet dat volkomen vlakke verloop 

(=perfecte kleurweergave) als de latere 7X42 Swarovski Habicht Porros, die zeer grote helderheid combineren met 

perfecte kleurweergave. Het laat wel zien, dat er in de jaren 1980-2020 bij Swarovski veel verbeterd is aan de 

optische prestaties van de SLC 7x42. 

(5) BLC=ZEISS. Dan nog een 10x50 kijker met Porro prisma’s met als merknaam: blc. Die stamt uit een inktzwarte 

periode in onze geschiedenis: de Tweede Wereldoorlog, toen alle kijker- en optiek fabrikanten geen merknaam op 

hun producten vermelden, maar een lettercode. Dat gold overigens niet alleen voor de optiek bedrijven, maar voor 

alle Duitse en door de Duitsers in Europa bezette bedrijven. Om te weten welk bedrijf met een bepaalde lettercode 

was vermeld, had het nazi-regime een lettercode boek zo dik als een lijvige telefoongids gemaakt.  Blc is de 

lettercode voor Zeiss, maar daarmee weten we nog niet in welk jaar de kijker gemaakt is. Gezien de erg lage 

transmissie waarden (geen coatings aanwezig) zal het een vroeg exemplaar zijn d.w.z. eind jaren 1930 of begin jaren 

1940 (Zeiss medewerker Smakula kwam in 1935 met het idee om lenzen van coatings te voorzien, zodat 

lichtverliezen door reflectie konden worden verminderd. Het gebruik ervan werd in de loop van de oorlogsjaren 

ingevoerd).   

(6) Tot slot ook een welbekend merk: Asahi Pentax, bekend van een breed palet aan mooie camera’s, lenzen, kijkers en 

telescopen. Het bedrijf is in 1919 opgericht als fabrikant van projectoren en camera lenzen. De internationale 



doorbraak van het bedrijf vond plaats  in 1951 met de introductie van de Asahiflex 1 camera, de voorloper van een 

aantal zeer populaire, mooie spiegelreflexcamera’s.  Onderzocht is hier een Asahi Pentax 8x30 ZCF kijker met 

Porro prisma’s. De kijker valt op door zijn rode coatings.   

 

Foto 1. Van links naar rechts: Konica 7x35 WW, Minolta Weathermatic 10x42, Swarovski Habicht 7x42 (uit 1980, niet  

getest, wel transmissie spectrum gemeten), BLC = Zeiss 10x50 

 

 

Foto 2.  Van links naar  rechts: Asahi Pentax 8x30 ZCF, Krombach &Lust 8x32, Krombach Porrolux 10x45 

 

 

Foto 3.Van Links naar rechts:Krombach Piccolo 8x30, Enuro Turnier 8x30, Krombach &Lust Turnier 8x32, 

Krombach Porrolux 8x30WW,  Krombach Porrolux 7x42, Krombach Porrolux 10x45, Krombach Porrolux 8x45 
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Krombach maakt in zijn folders onderscheid tussen: P=PORROLUX-Präzisions glas, SPAEHER-Universal glas, PORROLUX –Universal glas, 

Porrolux-Prismenglas, Porrolux-Spezialglas, daarmee verwijzend naar de gebruiksvoorkeur, maar ook naar de kwaliteit. Naast de in de tabel 

vermelde kijkers maakte Krombach de zeer compacte 8x30 Piccolo en een 8x30 groothoek. Krombach maakte in samenwerking met bijv. de 

fotohandel kijkers als de Enuro voor PHOTO Porst, en de de Krombach &Lust Turnier 8x32 in samenwerking met  Eschenbach. Onder de 

naam Kromar werden door Krombach ook  8x30, 7x50 en 10x50 kijkers gemaakt. 

 



    

KROMBACH APPENDIX: KORTE GESCHIEDENIS VAN KROMBACH 

De Firma Krombach werd in 1927 opgericht in Wetzlar am Taubenstein door de heer Willy Krombach. Er werd 

alleen mechanisch werk uitgevoerd. Pas in 1949 werd begonnen met de productie van verrekijkers. In eerste 

instantie werden de standaard Porrolux modellen gemaakt, die hieronder zijn weergegeven. 
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Krombach maakte onder naam Kromar nog de modellen 8x30, 7x50 en 10x50 

Voor Foto-Porst werden kijkers gemaakt onder de naam Enuro. 

Krombach voerde na de Tweede Wereldoorlog de kijker productie op, zodat in 1955 een nieuwe  fabriek moest 

worden gebouwd, die tot de dag  van vandaag nog in zijn oorspronkelijke vorm bestaat. De heer Krombach was 

een hartstochtelijk jager  en via zijn jagers contacten, presentaties op de beurs van Hannover en goede connecties 

met clubs van US soldaten, die in West Duitsland gelegerd waren nam de kijker verkoop sterk toe. In de beste 

productie jaren had Krombach voor de kijker productie 200 medewerkers in dienst. 

 Willy Krombach had drie kinderen: zoons Wilfried en Klaus en dochter Erika,  die allemaal in de fabriek werkten. 

Van 1949 tot 1970 produceerde Krombach ongeveer 500.000 verrekijkers. Na 1970 werd de serie productie 

gestaakt vanwege de sterke concurrentie van de Japanse kijker industrie. 

In de laatste jaren voor 1970 maakte Krombach nog een aantal richtkijkers en  zo’n 200-300 microscopen. 

Op het ogenblik maakt het bedrijf uitsluiten plan-optiek, zoals prisma’s, beamsplitters, optische spiegels,  en 

optische vensters. In totaal werken er nu nog ongeveer 20 mensen. 

 

Met dank aan de medewerk(st)ers van Krombach en speciaal aan de heer Detlev Hartbrod, die mij de 

nodige gegevens over het bedrijf en zijn historie verstrekte. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tabel 

Onderzoekgegevens 
Kijker Asahi Pentax 

8x30 

BLC =Zeiss 

10x50 (1940?) 

Konica 7x35 Krombach 

Porrolux 

10x45 

Krombach 

& Lust 8x32 

Minolta 

Weathermatic 

10x42 

Gewicht (g) 490 g 882 g 638 g 582 g 508 g 833 g 

Kortste 

instelafstand 

(close focus) 

4,5 m 4,6 m 5 m 12 m 3,7 m 8 m 

Focus 

mechanisme  

Centraal (CF) Aparte oculair 

instelling (IF) 

Centraal (CF)  Centraal (CF) Centraal 

(CF) 

Centraal (CF) 

Druk waterdicht nee nee nee nee nee ja 

Stikstof vulling nee nee nee nee nee ? 

Type prisma porro porro porro porro porro Schmidt-Pechan 

dakkant 

Gezichtsveld 

(m/1000m) 

131m/1000m 128m/1000m 140m/1000m 115m/1000m 150m/1000m 114m/1000m 

Instelbereik 

afstand tussen 

beide ogen 

      

Instelbereik 

oogsterkte 

verschil 

      

Rotaties Close 

Focus tot ∞  

1 1 1,1 1,25 1,75 0,75 

Gemeten uittree 

pupil P (mm)  

3,5 mm 4,6 mm 4,6 mm 4 mm 3,5 mm 4,0 mm 

Gemeten 

objectief diameter 

O (mm) 

29,5 mm 49,6 mm 34,9 mm 44,6 mm 31,8 mm 42,1 mm 

Berekende 

vergroting V= 

O/P 

8,4x 10,8x 7,6x 11,1x 9x 10,5x 

Transmissie 

500 nm (nacht) 

550 nm (dag) 

 

69,1% 

70,8% 

 

48,3% 

50,3% 

 

67,1% 

75,8% 

 

61,4% 

63,8% 

 

42,3% 

44% 

 

 

77,2 % 

81,2 % 

Fase correctie 

coating  

nvt nvt nvt nvt nvt nee 

Oogschelpen Vast niet 

instelbaar 

Vast niet 

instelbaar 

Vast niet 

instelbaar 

Vast niet 

instelbaar 

Vast niet 

instelbaar 

Omvouwbaar 

rubber 

Vrije oogafstand 

(=eye relief) mm 

8 mm 10mm 15 mm 12mm 12 mm 10mm 

Geschikt voor: 

Brildragers: 

nee nee nauwelijks nee nee nee 

Kleurweergave slecht redelijk redelijk redelijk redelijk redelijk 

Prijs compleet 

(euro) 

? ? ? ? ? ? 

 





 



 



 


