Maandblad Oud-Utrecht 1977 Twee gedateerde dakpannen uit 1875 en 1884 voor. Deze pacht dan van de Heer van Zuylen deSteenovens aen het Santpad.') Bij een archeologischonderzoek ter plaatse vond ik enkele funderingen te-rug, waarbij een tegelvloerkeldertje. De stichtingsda-tum van deze oven zou 1623 zijn 2). Een Gouds pijpjemet een merk in de hiel, dat daar eveneens gevondenwerd, dateert uit 1620. Rond 1860 treffen we weer een Jan Voorsteegh aan.Een nakomeling van de achttiende eeuwse pannen-bakker zal een pannenbakkerij aan de Dorpsstraathebben. De oven stond naast Huize Diedrichsteyn. OpDiedrichsteyn zou later de bekende Weener (in devolksmond de vlugge eend) wonen en kantoor hou-den.Het ging goed met de steen- en pannenbakkerijen in Dakpannen zijn bij duizenden terug te vinden. Het zijnprodukten waar we gewoonlijk aan voorbij gaan, he-laas ten onrechte. Vaak wordt vergeten dat men ditmassaprodukt nog maar kort

geleden met de handvervaardigde en dat de pannen stuk voor stuk moes-ten worden gemaakt. Pas na 1880 ontstonden er ma-chines die dit handwerk gingen overnemen, al zal hetambachtelijk dakpannen maken nog wel tot in dezeeeuw zijn doorgegaan De machines persten de pan ensoms vinden we de firmanaam als een soort visite-kaartje daarin afgedrukt. Zo treffen we vaak eenstoomdakpannenfabriek. Tevens leren deze stempelsons iets over de handel in dakpannen. De pannen blij-ken over een groot gebied verspreid: in Utrecht treftmen pannen uit Tegelen, het Stichtse produkt dektMaastrichtse huizen. Panoven te Oud-Zuilen, 1971(foto Openluchtmuseum, Arnhem) Van twee dakpanvondsten wil ik hier melding maken.Tijdens een lezing die ik gaf over de historie van desteen- en pannenbakkerijen, maakte de heer v. Beek,direkteur van de Woerdense Dakpanindustrie, mijerop attent dat er bij een familielid van hem een dak-pan gevonden was die

volgeschreven stond met na-men. Verdere gegevens had hij niet.Bij eerste lezing van de namen op de pan ontdekte ikdirekt al enkele bekenden: ik trof Jan Voorsteegh ende familienaam Delfgau. Beide namen brachten mijmeteen terug naar de panoven die aan de Vecht bijOud-Zuilen anno 1875 en daarvoor gelegen was.In 1738 komt tezelfder plaatse al een Jan Voorsteegh de Vechtstreek in het midden van de 19e eeuw. Erwas een ruime afzet voor de produktie en in 1851treffen we er de volgende bedrijven3): A. C. Voorsteegh legel en Pan te Maarssen J. G. Nes Steenfabriek te Zuilen J. Peelen Steenfabriek te Zuilen A. C. Hartjens Pannebakkerij te Zuilen J. Voorsteegh Pannebakkerij te Zuilen H. G. Knoops Pannebakkerij te Zuilen B. ten Hage Vloertegelfab. te Zuilen R.H.J. Vuren Steenbakkerij te Zuilen 103

