




Maandblad Oud-Utrecht 1982 Arbeiders op desteenfabriek DeZonnebloem I, zomer1932. Van links naarrechts: Bertus Spee,(verscholen) Vonk, Flipvan Geffen, HenkNagtegaal, de Ca/uwe,Karel Vonk (omgekomentijdens een verkeersongeluk samenmet broeder Alarm),Henk Erkemeij. Op devormtafel een kind. gevoerde renovatie daarvan vond men aan de binnen-zijde van een van de raamkozijnen de volgende in-scriptie: ,,Deze huisjes zijn in de jaren 1905 gebouwdden 19 september met 2 timmerlieden met name J. v.Duuren en A. van Amerongen Jr. Eerst genoemdewoont te Jutphaas en de laatste te Utrecht. Wanneerdit wordt gevonden gedenkt dan hunne bij de Heere&quot;. De Zonnebloem II vanaf 1865 We zagen reeds dat Salomon van Lier in 1864 deZonnebloem I verkocht aan de firma Kistenmaker &Co. Een jaar later doet hij ook de Zonnebloem II vande hand. Nieuwe eigenaar van de tegel- en pannen-bakkerij wordt Cornelis Lelsz. Hij blijft zes jaar de be-zitter. Dan doet hij

het bedrijf over aan Gerrit vanOostveen I. De familie Van Oostveen is een familie die van gene-ratie op generatie eigenaar is van vele pannen- en te-gelbakkerijen. Er zijn banden met andere centra alsWoerden en Oud-Zuilen. Zo treffen we een Jan Cor-nelis van Oostveen in 1688 te Woerden aan. Te Oud-Zuilen aan de Vecht ontmoeten we een nazaat vanhem, Arie van Oostveen, geboren op 16 november1770, die in 1837 in de Vecht is verdronken. Hij waspan- en tegelbakker. Zijn zoon Dirk en zijn kleinzoonGerrit zitten ook in het vak. Ook Gerrits zoon Jannestreffen we aan als pannenbakker; hij heeft zijn bedrijfbij de Rode Brug aan de Vecht. Als in 1878 de plaatste koop is waar eens de zaagmolen De Oude Keizerstond aan de Vaartse Rijn, dan is een Antonie vanOostveen de gegadigde om daar een pannen- en te-gelbakkerij te plaatsen. Tegelijkertijd sticht of koopt Pan- en tegelfabriek DeZonnebloem II,Jutphaseweg 78/79,gezien in de richting vande stad. Links voor deaardkuil.

Het tweedegebouw met de lijstgevelen het balcon is hetbedrijfspand van defabriek. (Foto: Gem.Arch. Utrecht. D.O.W.128 E) 191






