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De Fabriek voor Allen Allen voor de Fabriek

ten in ontvangst te nemen. Het bureau, dat was uitge-
leend door Leo Nobel, staat nu weer in Dordrecht bij 
AB Mauri, de grootste gistproducent van Nederland. 
Leo heeft beloofd om na zijn pensioen (2022) het histo-
risch waardevolle bureau te schenken aan Museum Van 
Marken.

LAMPIONOPTOCHT 

Zondag 15 december werd de tentoonstelling 150 jaar 
Gist feestelijk afgesloten, met onder andere een speci-
ale aflevering van De Stoel. Maar ook buiten waren er 
diverse midwinteractiviteiten. Zo werden er heerlijke 
oliebollen (natuurlijk bereid met Koningsgist) uitge-
deeld met warme chocolademelk en speelde de Har-
monie verschillende stukken in een speciaal hiervoor 
opgezette kersttent bij gebouw De Gemeenschap. Het 
hoogtepunt echter was een heuse lampionoptocht, die 
dwars door het Agnetapark voerde richting Molen de 
Roos. Vele kinderen en hun ouders liepen mee met 
prachtige lampionnen, en eenmaal bij de molen aange-
komen klonk er weer muziek en gingen de oliebollen er 
goed in!

DSM ´GROOT´ ZAKELIJK  VRIEND 

Op de laatste dag van de tentoonstelling 150 jaar Gist 
is DSM ´Groot´ Zakelijk Vriend geworden van de 
Stichting Museum Van Marken! Ook maakt DSM het 
financieel mogelijk om het beeldmateriaal (oude foto´s, 
films) te digitaliseren in samenwerking met het Stads-
archief Delft, waardoor het voor volgende generaties 
behouden blijft. Een genereus aanbod, grote dank 
daarvoor DSM en Gemeente Delft!

Op de foto directeur DSM Fedde Sonnema, onze voor-
zitter Rob Trompper en Stephan Brandligt, wethouder 
Duurzaamheid, Werk en inkomen en Financiën van de 
Gemeente Delft (foto ArthurSedee_beeld)

150 JAAR GIST EXPERIENCE CENTER 

Vanaf 12 september tot en met 15 december was er in 
het iconische 'Het Grote Kantoor' aan de Watering-
seweg 1 een Experience Center ingericht voor bezoe-
kers waarin zowel de geschiedenis van DSM, als de 
magische wereld van micro-organismen werd tentoon-
gesteld. Op de eerste verdieping speelde het sociaal 
voelende ondernemersechtpaar Jacques en Agneta van 
Marken een hoofdrol. Ook werden de spotlights op de 
ontwikkeling van hun Nederlandsche Gist- en Spiritus 
Fabriek tot het biotech 'powerhouse' Gist-brocades en 
later DSM Delft gericht. Van Marken legde het fun-
dament voor de biotechnologische ontwikkeling waar 
DSM nu op verder bouwt. Deze aspecten werden met 
beeld, artefacten en teksten uitgelegd in de tentoon-
stelling. 

Van het industriële verleden op de eerste verdieping 
was het een mooie afwisseling naar Artis Micropia 
op de tweede verdieping, waar de hoofdrolspelers niet 
met het blote oog te zien waren. Maar deze micro-
ben bepalen wel wat we op ons bord krijgen en hoe 
onze toekomstige energievoorziening er uitziet. Hier 
werd een bijzondere sfeer gecreëerd om de wereld 
van de microbiologie toe te lichten. Ook hier speelt de 
geschiedenis een belangrijke rol, via de oeroude voe-
dingsmiddelen bier, brood en zuivel die we aan micro-
ben te danken hebben. Toch stonden hier vooral de 
toekomstige mogelijkheden centraal. De tentoonstel-
ling maakte duidelijk dat een wereld met een duurza-
me voedsel- en energieproductie nauwelijks voorstel-
baar is zonder biotechnologie.

46 BUREAUDAGEN JAN VAN DER MAST 

De door DSM georganiseerde expositie was een door-
slaand succes. In totaal hebben 18.660 bezoekers de ten-
toonstelling bezocht en schreven veel mensen lovende 
woorden in het gastenboek: "Dit moet een Museum 
blijven!"’Conservator Jan van der Mast zat gedurende 
de gehele expositie - 46 dagen - achter het bureau van 
Jacques van Marken, dat midden in de centrale hal was 
opgesteld. Hij was een aanspreekpunt voor mensen die 
graag iets wilden vertellen over hun ervaringen bij de 
Gist of die van hun (groot)ouders. Soms kwamen men-
sen spontaan met objecten langs, die ter beschikking 
werden gesteld aan Museum Van Marken. Zo over-
handigde bijvoorbeeld de 85-jarige Fried Windmeijer, 
wonend in Spanje, het gouden horloge van zijn vader, 
dat deze in 1948 kreeg uitgereikt bij het 40-jarige jubi-
leum van de Gist: "Eigenlijk was dat in 1943, midden in 
de oorlog dus, maar toen was er geen goud voorhanden."

Om de drukte bij het bureau van Van Marken aan te 
kunnen, waren dagelijks vrijwilligers van Museum Van 
Marken aanwezig om verhalen aan te horen en objec-



BRAM VAN SCHEVICOVEN (1939-2019) 

Op 13 november jl. overleed Bram van Schevicoven. 
Hij zou in oktober gast zijn bij De Stoel, maar moest 
door een ernstige val helaas afzeggen. Bram heeft wel 
een voorgesprek met Jan van der Mast gevoerd. Bram, 
die 42 jaar bij de Gist heeft gewerkt als technisch 
tekenaar, vertelde over zijn afkomst: een boerenfami-
lie uit de Betuwe die rond 1900 naar Delft trok om er 
werk te zoeken. Zijn vader werkte bij Calvé. Uit het 
hoofd declameerde Bram een gedicht dat hij van zijn 
moeder had geleerd. Het gaat over Jacques van Mar-
ken die altijd een grote zwarte hoed droeg, een flam-
bard: ’"Onder die hoed zit gaslicht / Onder die hoed zit 
stoom / Ga naar meneer Van Marken / Die maakt je 
kletskop schoon".’ Bram legde uit dat de parkkinderen 
dit zongen bij het hinkelen: "Kletskop was een koek-
je, maar mensen met vitaminegebrek hadden op hun 
hoofd zo'n gele plek die erop leek. Niet fris, hoor."’ 
Bram had speciaal voor De Stoel een prachtige serie 
tekeningen gemaakt. Zo liet hij op een tekening zien 
hoe hij als jonge jongen dagelijks koffie mocht halen 
in Het Grote Kantoor en dat naar het gebouw van de 
tekenafdeling bracht. Omdat dit eigenlijk niet mocht 
gebeurde het stiekem en moest Bram de koffie in een 
kartonnen doos dragen: "Dat ging niet natuurlijk, de 
koffie gutste uit de kan, de doos was doorweekt, viel 
uit elkaar voordat ik de koffie aan mijn collega's kon 
serveren."
Bram is 80 jaar geworden. We wensen zijn vrouw Ger-
da en zijn familie en vrienden veel sterkte bij het ver-
werken van dit verlies. 

UIT DE OUDE DOOS 

De Fabrieksbode, 27 juni 1959: feestelijke herdenking 
en viering van driekwart eeuw Agnetapark: "Don-
derdagsavonds marcheerde een lange optocht van 
junioren en leden van Sparta, Olympia en de voetbal-
vereniging Delft door het Agnetapark naar het voet-
balterrein van Delft. In de stoet reed een oude brik, 
volgeladen met een potsierlijk toegetakeld elftal 'De 
Parkhengsten', die zich op de rug afzonderlijk nog op 
bepaalde daar aangeprezen voetbalkwaliteiten lieten 
voorstaan. Zo een gekostumeerde voetbalwedstrijd als 
toegift voor de serieuze turndemonstraties en ernstig 
gemeende partijtjes ’knokken om het leer’ heeft een 
verzekerd succes."

100E VRIEND VAN MUSEUM VAN MARKEN 

Een paar weken geleden alweer, tijdens de expositie 
150 jaar Gist in Het Grote Kantoor, mochten we de 
100e Vriend verwelkomen! Ondertussen staat de tel-
ler al op 132, maar Paul Zuijdwijk zetten we als 100e 
vriend even in het zonnetje!

Wat is de connectie met de Gist/Van Marken? ’
"Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij het 
organiseren van het 150-jarig bestaan en heb afgelo-
pen jaar met veel plezier meegewerkt aan de realisa-
tie van de tentoonstelling 150 jaar Gist. Zelf ben ik in 
1979 gestart bij het toenmalige Gist Brocades en werk 
er zelf inmiddels al 40 jaar met veel plezier. Ook heb ik 
een groot aantal jaren in het Agnetapark gewoond en 
wist wel het een en ander van wat Jacques van Marken 
voor Delft betekend had. Gaandeweg kreeg ik steeds 
meer bewondering voor hem en wat hij allemaal heeft 
gerealiseerd."

Wat heeft je besloten om vriend te worden? 
"Het zou prachtig zijn voor de stad Delft als het 
gedachtengoed van deze man levend gehouden wordt. 
Een gedachtengoed dat ook vandaag de dag nog niets 
aan belang heeft verloren. Sterker nog, het wordt 
steeds belangrijker dat bedrijven gaan opereren op een 
maatschappelijk verantwoorde manier, waarbij er een 
goede balans is tussen kapitaal, mens en milieu."
 
Wat mag er absoluut niet ontbreken in het museum? 
"Wat absoluut niet mag ontbreken in het museum is de 
´Mindmap´, deze geeft een prachtig beeld van wat een 
persoon voor verschil kan maken in de wereld."

Heb je nog anekdotes rond de Gist/Van Marken?
"Het mooie behang dat op de portrettengalerij is te 
bewonderen, had nogal wat voeten in de aarde, geen 
behanger wilde het aanbrengen. Maar Wilma Keizer, 
die verantwoordelijk was voor de vormgeving, wilde 
het plan niet loslaten. Zij ging aan de slag met boek-
binderslijm en behangplaksel en heeft proefstukjes 
gemaakt in een verloren stuk gang. Het behang is aan-
gebracht en al die tijd perfect blijven zitten. Ik vond dit 
ook een mooi voorbeeld van blijven geloven in wat je 
wilt en het dan toch gerealiseerd krijgen!"

POP-UP TENTOONSTELLING MOLEN DE ROOS

Museum Van Marken zal zichtbaar blijven in de stad 
nu de tentoonstelling in Het Grote Kantoor is afge-
lopen. Als ´Pop-up pilot´ is een eerste tentoonstel-
lingspaneel in Molen de Roos geplaatst met als onder-
werp de geschiedenis van (Konings-)gist. U kunt 
hier ook een zakje oliebollenmeel, rozijnen en een 
blokje Koningsgist kopen. De komende tijd zullen 
er op meer locaties dergelijke pop-up tentoonstellin-
gen geopend worden. Ons voornemen is om deze in 
elk geval stand te houden totdat het fysieke museum 
is geopend. De Fabrieksbode houdt u op de hoogte. 


