Nederlandse Optiek- en Instrumentenfabriek
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In 1897 werd Caroline Emilie Bleeker geboren als jongste dochter in een predikantengezin.
Het was toen nog niet gebruikelijk dat meisjes gingen studeren. Hun taak was in de huishouding. Caroline was echter een doorzetter. Zij ging naar de HBS en daarna studeerde zij wiskunde en astronomie.
Na haar cum-laude promotie wilde zij graag gaan werken bij het KNMI. Omdat dat niet lukte
begon zij voor zichzelf een natuurkundig adviesbureau en later een fabriekje in wetenschappelijke apparatuur zoals galvanometers e.d. Op aandringen van haar vriend Prof.Zernike
begon zij ook met de produktie van optische apparatuur.
Kort voor de 2e wereldoorlog werd het bedrijf voortgezet onder bovengenoemde naam, ook
wel genoemd “Nedoptifa”, en werd begonnen met de produktie van prismakijkers voor het
Nederlandse leger. Tijdens de oorlog werden die ook aan het verzet geleverd en in het bedrijf
waren ook onderduikers ondergebracht. Dat vroeg natuurlijk om moeilijkheden en in 1944
moesten Dr.Bleeker en haar man dan ook onderduiken.
Mede vanwege haar houding in de oorlog werd in 1945 van de regering een herstelkrediet
verkregen om een nieuwe fabriek te bouwen en werden orders van het leger ontvangen.
De nieuwe fabriek werd aan de Thorbeckelaan in Zeist gevestigd en werd in 1949 geopend
door minister In ‘t Veld.
Het ging goed met het bedrijf. Het was de
eerste fabriek ter wereld die complete
asecontrast- microscopen maakte. Ook het
personeel breidde uit, in 1955 waren er al
150 personeelsleden in dienst. Ook t.a.v.
het personeel bleek de geëmancipeerde
instelling van Dr. Bleeker. Zij streefde naar
een 50/50 verhouding tussen mannen en
vrouwen en probeerde dat te bereiken door
zelf vrouwen op te leiden en daarvoor
arbeidsplaatsen te scheppen.
Maar in de zestiger jaren werd de gang van
zaken minder. Toenemende concurrentie
(Japan !), vertrek van specialisten, slechte
verhouding met de vakbonden. Het werd te
zwaar voor Dr. Bleeker en in 1963 trad zij
af als directrice.
De mindere gang van zaken blijkt ook uit
de koersontwikkeling van de op de
incourante markt genoteerde aandelen.
Werd in 1963 nog een koers van 115%
bereikt, in 1966 was dat al gedaald tot 25%.
Over de jaren 1960 t/m 1969 werd geen
dividend uitgekeerd.
Het bestuur kwam tot de conclusie dat de

basis te smal was voor een zelfstandig voortbestaan.
Daarom werd gezocht naar samenwerking met een produktieverwant bedrijf. Een goede
oplossing was dus het bod dat in 1970 werd uitgebracht door de Optische Industrie De Oude
Delft. Een bod van 85%, gelijk aan de instrinsieke waarde, waar door de aandeelhouders
dankbaar gebruik van werd gemaakt.
De fabriek in Zeist werd in 1978 gesloten. Caroline Bleeker overleed in 1985. Maar de uitvindingen van Dr.Bleeker leven voort in de producten van Delft Instruments, waarin De Oude
Delft, dus ook Nedoptifa, is opgegaan.
Bronnen: Nico Vlak, De stichting van een optica-fabriek (in Seijst 1999-II)
Financieel Archief 1970
Gids voor Incourante Fondsen.

