Routebeschrijving De Lindenhof, Zocherweg 9, Delft
In verband met het beperkte aantal parkeerplaatsen kunt u het beste met het openbaar
vervoer reizen. De Lindenhof is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Informatie over de Lindenhof
Jacques van Marken (1845-1906) richtte in 1869 de Nederlandse Gist en Spiritus Fabriek
op met behulp van investeerders. Hij werd geen eigenaar maar directeur. Een voor die
tijd ongebruikelijke constructie, zeker omdat hij nog maar 24 jaar oud was.
Naast het besturen van de fabriek was hij ook zeer geïnteresseerd in het welzijn
van zijn personeel. Zijn vrouw, Agneta Matthes, en hij waren zeer getroffen door de
ellendige levensomstandigheden van brede lagen van de bevolking in de 19e eeuw.
Van Marken zag de bevordering van de welvaart voor het personeel en het slagen van
de onderneming niet als tegengestelde zaken. Hij vond dat arbeiders niet alleen recht
hadden op een goed loon maar ook op een menswaardig bestaan. Zo zorgde hij voor
sociale voorzieningen die in die tijd ongebruikelijk waren en was daarmee zijn tijd ver
vooruit.
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Van Gist naar Antibiotica
productie, gebruik, resistentie

Een belangrijk aspect van de zorg van het echtpaar van Marken was de huisvesting
van het personeel. Er werd een plan ontworpen en in 1882 werd gestart met de bouw
van het Agneta Park. Het werd ontworpen door L.P Zocher en de huizen werden
gebouwd door de architecten E.H.Gugel en F.M.L. Kerkhof. Behalve 80 huizen, kwamen
er ook 2 winkels, een ontspanningsgebouw De Tent en een gebouw voor scholing en
verenigingsactiviteiten De Gemeenschap. Het Agneta Park werd later uitgebreid met nog
120 woningen.
Het ontspanningsgebouw was oorspronkelijk van hout maar werd in 1914 vervangen
door een stenen gebouw. Het bleef lang functioneren in de oorspronkelijke functie
totdat het eigendom van het Agneta Park door Gist-Brocades werd afgestoten. Inmiddels
is het als “De Lindenhof” in gebruik als congres- en partycentrum.
Het Agneta Park is sinds 1989 rijksmonument en werd in 2011 beschermd stadsgezicht.
Het staat op de Unescolijst van de 100 belangrijkste monumenten in Nederland
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Programma

Aanmelden

09:30 uur Ontvangst en registratie

U kunt zich aanmelden via knmp.nl

10.00 uur Opening door Wim Rakhorst, voorzitter van de Commissie voor de
Geschiedenis van de Farmacie

De kosten voor deze dag bedragen
• € 100,- voor niet-KNMP leden
• € 75,- voor KNMP leden, apothekersassistenten, 65+
• € 25,- voor studenten

10.10 uur Antibiotica in historisch perspectief
prof. Toine Pieters, Universiteit Utrecht

Accreditatie (4 uur) is aangevraagd voor (ziekenhuis)apothekers.
10:30 uur Bacinol: the secret development of Dutch penicillin during the
second world war. From wartime bench to post war mass production.
dr. Marlene Burns
11.15 uur Penicilline Delft 70 / 35 jaar
Ing. Fons van Asten
12.00 uur Lunch
Tijdens de lunchpauze is er gelegenheid o.a. het monumentale pand
en de historische omgeving van de Lindenhof te ontdekken

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer
NL91INGB0005494693 t.n.v. Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie
te Den Haag.
Tot ziens op 5 november!
Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie
E-mail: geschiedenis@knmp.nl

14.00 uur Infectiepreventie en antibiotic stewardship: het recept voor een
veilige toekomst
prof Jan Kluytmans, VU Amsterdam, Amphia Ziekenhuis Breda
14.45 uur een Europees netwerk voor nieuwe antibiotica
prof Marc Bonten, UMC Utrecht
15.30 uur Afsluiting door Toine Pieters
Aansluitend drankje en een hapje
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