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Bleeker fabriek Zeist 
Frank Pothoven heeft het jaar 2018 afgesloten met het fabriceren 
van een prachtige maquette van de reeds ten gronde gegane 
Bleeker-/Nedoptifa-fabriek te Zeist. Het gebouw werd gebouwd 
op 25.000 m2 grond gekocht van het Christelijke Sanatorium (zie 
foto) en was gelegen aan de Thorbeckelaan in Zeist. De bouw 

werd gestart in oktober 1948 en opgeleverd eind oktober 1949. In 
november van dat jaar vond de verhuizing van de Bleeker-
fabriek van Utrecht naar Zeist plaats en werd de fabriek feestelijk 
geopend door de toenmalige minister van wederopbouw en 
volkshuisvesting Mr. dr. J. in ’t Veldt. Het was een imposant 
gebouw waarin zelfs een geheime toegang en trappenhuis voor 
de directrice aanwezig waren. Er waren zelfs plannen voor het 
bouwen van een observatorium voor het testen van 
astronomische kijkers. In dit gebouw kwam de toenmalig 
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Digitaal archief 

De stichting werkt aan het 
digitaliseren van het archief. Op 
dit moment staat er al enige 
informatie over Bleeker, Oldelft 
en Wild online, met dank aan Lia 
Koene. Het doel is om volgend 
jaar een groot gedeelte van het 
archief te digitaliseren. 

1001 vrouwen 

Mocht u deze winter in de 
gelegenheid zijn om de 
expositie ‘1001 vrouwen’ in het 
Amsterdam Museum te 
bezoeken, loop dan ook even 
langs dr. Caroline Bleeker. Zij 
was topwetenschapper en 
ondernemer. De stichting heeft 
een microscoop en een 
verrekijker aan deze expositie 
uitgeleend. Kijk voor meer 
informatie op de website van 
het Amsterdam Museum. 

Schenkers bedankt! 

Afgelopen jaar heeft de 
stichting verschillende 
schenkingen mogen ontvangen. 
Achter elk instrument schuilt 
vaak een mooi verhaal dat, 
indien gewenst, bij het 
microscoop op de website 
wordt vermeld. Ook gaven 
sommige schenkers (b.v. oud-
fabrieksmedewerkers) soms 
interessante 
achtergrondinformatie. 
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koningin Juliana in 1961 op 
bezoek om door het R-type 
Bleeker microscoop te turen. 
Helaas raakte het gebouw na 
sluiting van de fabriek in 1978, 
net als Caroline Bleeker zelf, in 
de vergetelheid, en verloor het 
langzaam zijn charme. Eind 
jaren tachtig fungeerde de fabriek 
als sociale werkplaats (BIGA Groep). Begin jaren 90 besloot de 
BIGA Groep tot de bouw van een nieuw complex. besloten dat er 
een nieuw complex gebouwd zou worden voor deze BIGA groep. 

De maquette
Frank Pothoven besloot vorig jaar om een 
maquette te maken van de Bleeker-fabriek 
ten tijde van de hoogtijdagen (waar wij 1 
zwart/wit foto van beschikbaar hadden). 
Hiervoor was eerst een uitgebreid voorwerk 
nodig, waarbij Frank verschillende bronnen 
geraadpleegd heeft. Zo heeft hij de 
oorspronkelijke bouwtekeningen uit 1948 
weten te achterhalen. Daarnaast heeft Frank 

ook een aantal foto’s weten te bemachtigen waarbij hij er 
bijvoorbeeld achter kwam dat niet alle raampartijen waren 
uitgevoerd zoals op de oorspronkelijke tekeningen en dat de 
portierswoning op de bouwtekeningen miste. 
Na een uitvoerige studie was het tijd voor het handwerk, waarbij 
een schaal van 1:220 werd aangehouden. De maquette bestaat 
hoofdzakelijk uit PVC-foamplaat. Bewust is niet het gehele 
fabrieksterrein afgebeeld, omdat hierbij het gebouw in het niet 
zou vallen. Frank heeft zijn bevindingen uitgebreid 
gedocumenteerd in een verslag dat is na te lezen op de website. 
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Nieuwe aanwinst 

De stichting heeft een prachtig 
boek van Antoni van 
Leeuwenhoek weten te 
bemachtigen. Het betreft een 
tweede druk uit 1696 met de titel 
“Ondekte Onsigtbaarheeden”, 
uitgegeven door Cornelis 
Boutestein. Dit boek geeft inzicht 
in wat er in die tijd door Van 
Leeuwenhoek bestudeerd werd 
met zijn microscoop. Hoewel de 
stichting geen Van Leeuwenhoek 
microscoop in haar bezit heeft is 
er wel een vergelijkbaar Van 
Musschenbroek microscoop 
aanwezig, waarmee de 
experimenten uit die tijd worden 
herhaald (in samenwerking met dr. 
Lesley Robertson. 

http://stichtinghistorischemicroscopie.nl/wp-content/uploads/2018/11/Beschrijving-Bleeker-maquette-140918.pdf

