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Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 17- betrekkelijk spoedig verloren gaan.' Uit alles bleekdat deze toch al duurdere dakpan exclusief was en bleef. Werden Oegstgeesterdakpannen allereerst te Oegstgeestgemaakt door Victor Josson, er komen latere pannen voordie voorzien zijn van het opschrift 'A.D. AngrmondOegstgeest'. Anderen zijn voorzien van 'NID' en zijn weergecijferd van 1 t/m 8. De vraag is: wat stelt NID voor?De cijfers houden mogelijk verband met het systeem vanhet leggen op het dak (zie het octrooiblad). Nog in 1920 waren de Oegstgeesterdakpannen te bestellenbij de firma Van Oosthoek en Zn., te Alphen aan den Rijn.Een oude prijslijst uit die tijd vermeldt dat de Verbeter-de Holl. dakpan f.67,- per m^ (17 stuks) kostte en deOegstgeesterdakpan f.130,- per m^. Wel werden er dan 21stuks geleverd. Alle kleine beetjes helpen, nietwaar! Nu worden de Oegstgeesterdakpannen niet meer

geprodu-ceerd. Het is dus te hopen dat de overgeblevene zuinigworden behandeld. Het Ambachtsmuseum te Haastrecht kononlangs nog op het laatste nippertje Oegstgeesterdak-pannen van de sloper overnemen, terwijl ze al van eendak af werden gehaald. De Antonia-Hoeve In de verkoopakte van 30 juli 1926, opgemaakt doornotaris W.C. Stokvis, wordt vermeld de 'Hofstede Antonia-Hoeve'. Deze boerderij of hofstede wordt dan verkochtdoor Antonia van Dijk geb. Uyttewaal. Zij heeft de boer-derij gekregen op 17 december 1880 bij akte van notarisBorret. Zij was blijkbaar nog erg jong, want haar was eencurator aangewezen, en wel Hendrik Uyttewaal. In genoemdeakte wordt tevens vermeld dat de boerderij gekocht istijdens een openbare veiling op 26 januari 1857. Hij wasaangekocht van erven van Antonia van Dijk (een blijkbaarnogal veel voorkomende naam). Moeilijk is dus te zeggennaar welke Antonia

de boerderij genoemd is. Toch... hetkadaster vermeldt in een hernieuwde situatiekaart dat deboerderij van 1857 gesloopt werd en herbouwd is in 1860.Mogelijk zijn toen dan ook de platte dakpannen uit Oegst-




