
Korte Geschiedenis van het geslacht 
Harskamp 

Voor oudere Eemnessers is Bakkerij Harskamp op Wakkerendijk 230 
in Eemnes-Binnen nog altijd een begrip. Dit was de aanleiding om na
der onderzoek te doen naar de familie Harskamp. Het blijkt te gaan om 
een geslacht, dat van oorsprong Nederlands-Hervormd is en haar wor
tels heeft liggen op de Utrechtse heuvelrug in de omgeving van Doorn 
en Maarn. Met enkele onderbrekingen vinden we deze familie sinds 
1854 in Eemnes. 

De oudste gegevens die we vonden, gaan terug tot ongeveer 1720: 

I Jan Cornelisz (Harskamp) 
geboren ca. 1720 
trouwt ca. 1748 
Gijsbertje Hendrikse 

Vanaf 1750 worden er van dit echtpaar vijf kinderen gedoopt in de 
Hervormde Kerk te Doorn. Het gaat om drie dochters en twee zoons. 
De jongste van die zoons is: 

II Jan Janse Harskamp 
ook genoemd: Jan Jansen van Maaren 
gedoopt Doorn (Herv.) 09-12-1759 
overleden Leusden 10-12-1813 
trouwt Amersfoort (Geref.) 29-03-1789 
Gerritje Janse van Houten 
geboren Leusden 
gedoopt Amersfoort (Geref.) 15-01-1758 

Zoals uit bovenstaande gegevens blijkt, verhuisde deze Jan Harskamp 
van Doorn naar Leusden. Zijn vrouw Gerritje, dochter van Jan Teunis-
sen van Houten en Arrisje Evertse Pothoven, was afkomstig uit Leus
den. 
Uit hun huwelijk zijn de namen van vijf kinderen bekend, allen gere
formeerd gedoopt in Amersfoort. Jan, die ook wel Jan van Maaren 
werd genoemd, was daghuurder van beroep. Lot zijn dood woonde hij 
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in Leusden. Zijn weduwe Gerritje vestigde zich later als spinster in 
Amersfoort. De oudste zoon van Jan en Gerritje was: 

III Jan Janse Harskamp 
geboren Leusden 11-12-1789 
gedoopt Amersfoort (Geref.) 20-12-1789 
als Jan Teunissen 
overleden De Vuursche 01 -04-1826 
trouwt Zeist 01-05-1819 
Wilmpje van der Schagt 
geboren De Vuursche 08-02-1797 
gedoopt De Vuursche (Geref.) 12-02-1797 
overleden Baarn 27-09-1854 

Jan werd bij de doop Jan Teunissen genoemd, naar zijn grootvader van 
moeders vader. Hij werd boerenknecht van beroep. Zijn vrouw Wilm
pje was afkomstig van De Vuursche. Nadat Jan in 1819 met haar in 
Zeist getrouwd was, vestigde het paar zich rond 1820 in De Vuursche. 
Op 36-jarige leeftijd is Jan daar in 1826 overleden. Volgens zijn 
doodsacte woonde hij bij zijn sterven in huis nummer 36 in de Hoge 
Vuursche. Uit zijn huwelijk met Wilmpje van der Schagt zijn twee zo
nen bekend. De jongste zoon was Albert Harskamp (geboren De Vuur
sche 16-07-1824). Hij trouwde in Soest op 09-11-1872 met Aartje 
Kooij. Hij vestigde zich ook in Soest. De oudste zoon van Jan Hars
kamp en Wilmpje van der Schagt was: 

IV Jan Harskamp 
geboren De Vuursche 20-11-1822 
overleden Baarn 10-08-1889 
trouwt Baarn 19-11-1852 
Eemnes-Binnen (Geref.) 20-11-1852 
Cornelia Schuur 
geboren Barneveld 1824 
overleden Baarn 08-03-1872 

Jan was arbeider van beroep. Zijn vrouw werd ook wel Cornelia 
Schouw genoemd. Nadat ze op 19-11-1852 in het gemeentehuis van 
Baarn getrouwd waren, volgde een dag later het kerkelijk huwelijk in 
het Dikke Torentje in Eemnes-Binnen. Dat betekent, dat ze in Baarn 
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Jan Albert Kuiper (1850-1924) schipper uit 
Eenmes en zijn vrouw Willemijntje Harskamp 
(1853-1925) 

woonden aan de Eemnesser kant. De 
stap naar Eemnes moet dan ook niet 
groot geweest zijn. Op 16 mei 1854 
vestigde Jan zich als eerste Hars
kamp met zijn gezin in Eemnes. Het 
werd echter een kortstondig verblijf, 
want op 10 januari 1955 verhuisde 
het gezin al weer naar Baarn. Uit het 
huwelijk van Jan en Cornelia zijn 
vijf kinderen geboren: 

Willemijntje Harskamp 
geboren Baarn 28-08-1853 
overleden Eemnes 18-09-1925 
trouwt Eemnes 25-04-1879 
Jan Alberts Kuiper (1850-1924) 

Willemijntje vestigde zich in Eemnes vanuit Hilversum op 25 
april 1868. Ze werd dienstbode bij dokter Bart van Ommeren, 
huisarts in Eemnes, die op Wakkerendijk 72 woonde. Ze bleef 
dat tot haar huwelijk in 1879. Ze trouwde toen met de Eemnesser 
Schipper Jan Alberts Kuiper. Jarenlang woonde ze met haar ge
zin op Kerkstraat 22 

Lucretia Harskamp 
geboren Baarn 
trouwt Baarn 
Jan de Rooij 

09-12-1855 
12-09-1879 

Ze werd vernoemd naar haar grootmoeder van moederskant Lu
cretia van Doren, gehuwd met Rijk (Rik) Schuur. 
Ook Lucretia woonde tijdelijk in Eemnes. Op 09-11-1877 vestig
de zij zich in Eemnes vanuit Watergraafsmeer. Ze werd dienstbo
de bij bakker Hendrik van den Born, op Wakkerendijk 230. Op 
12-10-1879 verhuisde ze van Eemnes naar Soest. 
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Tekening van bakkerij Wakkerendijk 230. Boven de deur staat R. Harskamp. Op het winel-
raam, links van de deur, staat: Koloniale Grutterswaren 

Jan Harskamp 
geboren Baarn 07-08-1859. 

Evenals zijn zuster Lucretia woonde Jan Harskamp enige tijd in 
bij bakker Hendrik van den Born op Wakkerendijk 230. Hij ves
tigde zich daar op 02-05-1877 vanuit Baarn. Hij was bakkers
knecht bij Hendrik v.d. Born. Op 05-11-1878 verhuisde hij van 
Eemnes naar Utrecht. 

Gerarda Johanna Harskamp 
geboren Baarn 7-05-1861 
trouwt Baarn 30-11-1877 
Elbert Koster.Alle kinderen van Jan Harskamp en Cornelia 
Schuur zijn gedoopt in het Dikke Torentje in Eemnes, terwijl ze 
woonden in Baarn. 
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STAMBOOM VAN HET GESLACHT 
HARSKAMP IN EEMNES/BAARN 

Jan Cornelisz 
(geb. ca. 1720) De 

Jan Janse Harskamp (van Maaren) 
(1759-1813) Leusden 

Jan Harskamp 
(1789 -1826) Hoge Vuurs 

Jan Harskamp x Cornelia Schuur 
(1822-1889) 
Baam/Eemnes 

(1824-1872) 

Willemijntje Harskamp 
(1853-1925) 
X 

Jan Albert Kuiper 
Kerkstraat 22 

Rijk Harskamp 
(1857-1940) 

— x (1) 
Gerritje Vonk 
(1852-1916) 
X (2) 
Anna Maria ten Brink 
(1874-1956) 
Wakkerendijk 230 

Lucretia 
(geb. 18 
X 

Jan de F 

1(1) 
Jan Harskamp 
(1880-1888) 

I (D 
Rijntje Harskamp 
(geb. 1882) 
x 
Willem van de Meent 

1(1 ) 
Cornelia Harskamp 
(geb. 1884) 
x 
Willem Streefkerk 

ld) 
Johanna 
(geb. 18! 
x 
Jan Hart 

Ger Harskamp Mengs Harskamp 
(geb. 1910) (1911-1987) 
x x 
T. Stroo J. Brugman 

Rijkje Harskamp 
(geb. 1912) 
x 
G. Vervat 

Fijtje Harskamp 
(geb. 1914) 
x 
J. Sukel 

Catharina Harskamp 
(geb. 1920) 
x 
J. van Harselaar 

Aart Harskamp Pieterneiia Harskamp 
(geb. 1921) (geb. 1923) 

-x x 
H. Faasse J. Schothorst 

Willem Harskamp x Ali Steenman 
(geb. 1947) Scholekster 55 

Reina Harskamp 
(geb. 1924) 
x 
G Hendriksen 
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x Gijsbertje Hendrikse 

x Gerritje Janse van Houten 

x Wilmpje van der Schagt 
(1797-1854) 

Albert Harskamp x Aartje Kooij 
(geb. 1824) 
Soest 

amp Jan Harskamp 
(geb. 1859) 

Gerarda Johanna Harskamp 
(geb. 1861) 
x 
Elbert Koster 

kamp 
1(1) 

Willem Harskamp 
(1887-1971) 

i -x 
Aartje Hornsveld 
(1888-1973) 
Baarn 

Harskamp Jeannetta Harskamp 
3-1991) (geb. 1917) 

jrgman H. Diters 

Johanna Harskamp 
(geb. 1930) 
x 
D. Broerze 

Willem Harskamp 
(geb. 1919) 
x 
J. van Brakel 

Jan Harskamp 
(geb.1931) 
x 
M. van Kooij 
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Ons verhaal gaat verder met hun 5e kind: 

V Rijk Harskamp 
geboren Baarn 
overleden Eemnes 
trouwt 1 ) Renswoude 
Gerritje Vonk 
geboren Renswoude 
overleden Eemnes 
trouwt 2) Eemnes 
Anna Maria ten Brink 
geboren Amsterdam 
overleden Eemnes 

21-12-1857 
10-01-1940 
29-10-1880 

24-10-1852 
24-03-1916 
22-05-1918 

30-01-1874 
10-02-1956 

Evenals zijn broer Jan bekwaamde Rijk zich in het bakkersvak. Na zijn 
huwelijk met Gerritje Vonk (1880) woonde hij in Utrecht. Daar wer
den de twee oudste kinderen geboren. Zijn zus Lucretia en zijn broer 
Jan hadden in Eemnes gewerkt bij bakker Hendrik van den Born op 
Wakkerendijk 230. Rijk verhuisde op 24 januari 1883 met zijn gezin 
van Utrecht naar Eemnes om de bakkerij van Hendrik van den Bom 
over te nemen. Hendrik was geboren in 1844 in Huizen en vestigde 
zich in 1871 in Eemnes als bakkersknecht van Piet Seldenrijk. Piet had 
zijn boerderij op Wakkerendijk 244/246 maar was ook eigenaar van de 
bakkerij Wakkerendijk 230. Daar 
woonde Hendrik van den Born, de 
knecht met zijn gezin. Hendrik ver
huisde in 1883 naar Hilversum. Rijk 
Harskamp volgde hem op. Volgens de 
familieverhalen van de familie Selden
rijk (HKE jrg. 17, nr. 3-1995) was 
Rijk eerst knecht van Piet Seldenrijk. *""" 
T n e n l V T i i n H p r t ' s p l H p - n r i i L ' rt<=> » n i r r » 

zoon van Piet, volwassen was (± 
1898) deed Piet Seldenrijk de bakkerij 
over aan Rijk Harskamp. Mogelijk is 
rond die tijd ook het pand verbouwd 
en heeft het zijn huidige uiterlijk ge- „.., ,, , / / c „ ,njn, „ 

°. J fa Rijk Harskamp (1857-1940). Foto <t 

kregen. Volgens de familie Harskamp nomen te Utrecht ca. 1890-1900 
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stond er op de winkelruit ook dat er koloniale grutterswaren te koop 
waren. 
Rijk wist er een bloeiende zaak van te maken. Het brood werd tot ver 
in de omtrek uitgevent. Dat ging nog met paard en wagen. In de goede 
jaren werd het brood uitgevent in Eemnes, Baarn, Lage Vuursche, Hil-
versumse hei en Laren. 

Uit het huwelijk van Rijk Harskamp en Gerritje Vonk zijn 5 kinderen 
geboren: 

a. Jan (1880-1888) 

b. Rijntje (geboren 1882) 
trouwt Eemnes 06-08-1919 
Willem v.d. Meent 

c. Cornelia (geboren 1884) 
trouwt Eemnes 31-10-1906 
Willem Streefkerk, ook bakker van beroep 

d. Johanna (geboren 1885) 
trouwt Eemnes 22-12-1920 
Jan Hartog 

e. Willem (1887-1971) 
op wie we later terugkomen. 

Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde Rijk in 1918 met de 17 
jaar jongere Anna Maria ten Brink. Volgens de familieverhalen was zij 
al vroeg wees. Misschien daarom nam zij ook een weesmeisje als 
dienstbode in huis. Dat was Kaatje (Catharina) Maas, geboren in 1901. 
Ze kwam op 4 oktober 1919 bij de familie Harskamp in Eemnes in 
dienst en bleef daar tot de dood van Anna Maria ten Brink in 1956. 

Toen Rijk ouder werd, liet hij het runnen van de bakkerij over aan zijn 
zoon Willem, zijn tweede vrouw en de knechts. 
Een hele goede knecht was Bertus (Bep) Portengen uit Ankeveen. Hij 
kwam in 1930 bij Harskamp werken. Door de week woonde hij in bij 

HKE-31 



Foto gemaakt rond 1910 bij bakkerij Harskamp, Wakkerendijk 230 Eenmes, 
v.l.n.r. Dienstbode Grietje van den Berg (1866-1950) getrouwd met Wous van Dijk. 
Hanna Harskamp (geb. 1885), Keetje Harskamp (geb. 1884) 
Zittend: Gerritje Vonk (1852-1916) Ie vrouw Rijk Harskamp, bakkersknecht, Willem Hars
kamp (1887-1971) Reina Harskamp (geb. 1883), vader Rijk Harskamp (1857-1940) op krui
wagen, achter hem een bakkersknecht en naast hem een bakkersknecht. 
De namen van de knechten zijn niet bekend. 

de bakker en alleen op zondag was hij in Ankeveen. Hij ventte in Eem-
nes o.a. op de Wakkerendijk. In november 1941, niet lang na de dood 
van Rijk Harskamp, kreeg hij ontslag van de weduwe. 
Ook zoon Willem trok zich in 1941 terug uit de bakkerij. Volgens de 
familieverhalen mocht hij van zijn stiefmoeder de bakkerij niet overne
men. Ook wordt er verteld, dat men in de oorlog moeite had met het 
hele bonnensysteem en dat het al met al erg moeilijk was om onder 
oorlogsomstandigheden door te blijven bakken. Toen het helemaal 
moeilijk werd aan het eind van de oorlog heeft men nog enige tijd 
brood betrokken van bakker Schrijvers uit Baarn. 

De laatste knechten waren: Evert Epskamp uit Soest van 1940 tot 1942 
en Jan van Klaveren uit Laren van 1942 tot 1944. Het lijkt erop, dat de 
bakkerij na het vertrek van Jan van Klaveren op 29 februari 1944 niet 
meer gedraaid heeft. Volgens de verhalen heeft Anna Maria, de wedu
we van Rijk Harskamp nog geprobeeerd of Rijk, een zoon van Willem 
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Harskamp de zaak wilde overnemen. Deze heeft het geweigerd, omdat 
zijn vader de bakkerij niet mocht kopen. 

Anna Maria ten Brink was bij de familie van haar stiefzoon Willem 
niet zo populair. Ze was ook een bijzondere verschijning in Eemnbes-
Binnen; ze wist zich voort te bewegen met grote stappen. Een feit is 
wel, dat ze als een leeuw voor de zaak vocht. Als iemand niet langer 
klant wilde zijn. dan ging ze er zelf op af en vroeg waarom ze niet lan
ger brood mocht leveren. Ze heeft zelf ook gevent in Eemnes-Binnen. 

In de na-oologse jaren bleef ze samen met Kaatje Maas in het bakkers-
pand wonen. Voor Kaatje was aan de zuidzijde een apart vertrek aan
gebouwd. Later is Kaatje Maas naar Baarn verhuisd. 

We gaan verder met de enige volwassen geworden zoon van Rijk 
Harskamp: 

Bakker Willem Harskamp (1887-1971) klaar om brood te venten met paard en wagen. Willem 
staat voor de bakkerij op Wakkerendijk 230. 
Foto ca. 1935 
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VI Willem Harskamp 
geboren Eemnes 11-08-1887 
overleden Baarn 12-06-1971 
trouwt Baarn 06-01-1910 
kerkelijk Dikke Torentje Eemnes-Binnen 
Aartje Hornsveld 
geboren Baarn 15-12-1888 
overleden Baarn 07-01-1973 

Ze was een dochter van Mengs Hornsveld en Fijtje de Ruig. 

Willem hielp van jongs af aan mee in de bakkerszaak van zijn vader. 
Hij bakte en hielp mee met uitventen. In 1910 trouwde hij met de 
Baarnse Aartje Hornsveld. Zij had gewerkt op het postkantoortje aan 

Gezin van Willem Harskamp en Aartje Hornsveld met aangetrouwden en familie: 
Voorste v.l.n.r. Theo Stroo Sr., Ger, Vader Willem Harskamp, moeder Aartje Hornsveld, Rijk, 
Pietje, Jopie, tussen vader en moeder: Ada, een kleindochter. 
Middelste rij v.l.n.r..Muzikant, mevrouw Veldman, twee dames achter elkaar die onbekend 
zijn, daarnaast nog een onbekende dame, mevrouw Diters, Jules Schothorst fiets hoger) Henk 
Diters.Joke van Brakel, Wim, Trien met iets daarboven Joop van Harselaar, Dien Faasse, me
vrouw Van Kooi] (iets hoger), H. Burgman, Reina, Zus (Jeannetta), de heer Van Kooij, Mia 
van Kooij. Jan 
Bovenste rij v.l.n.r: De heer Veldman, de heer Broerze, Dick Broerze, Theo Stroo Jr., Aart, 
Gerard Hendriksen. 
De foto is genomen ca. I960 
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ä*T- « i— 1 I Willem Harskamp (1887-19 l) en zijn vrouw 
Aartje Homsveld (1888-1973). 
Foto ± 19"Ogenomen bij hei oude gemeentehuis 
in Eemnes. 

de Eemnesserweg in Baarn. Het 
jonge paar betrok een woning aan 
de Baarnse Ferdinand Huijcklaan. 
Willem bleef werken bij vader Rijk 
in Eemnes. De bakkerij floreerde. 
Vooral het rozijnenbrood en kren
tenbrood kregen goede naam. Van 
allerlei kanten kwamen de mensen 
het kopen. Hoe langer je het liet 
liggen, hoe lekkerder het werd. Dat 
was de mening van de fijnproevers. 
Veel boeren maakten zelf rogge
brood en lieten het dan aan het eind 
van de week bakken in de oven van 
bakker Harskamp. 

Willem en Aartje kregen snel een groot gezin. Er moest hard gewerkt 
worden. Willem ging 's avonds al vroeg naar bed en stond 's nachts 
om één uur op. Zijn vrouw Aartje bleef tot die tijd op. Ze werkte haar 
man de deur uit en zocht dan pas haar bed op. Willem begon 's nachts 
om half drie met bakken van het brood. Als dat karwei klaar was, ging 
hij uit venten met zijn paard en wagen. Toen de kinderen van Willem 
groter werden, moesten ze meehelpen. Zowel de jongens als de meisjes 
hielpen mee met uitventen. Vaak mochten ze één uur eerder uit school 
om te kunnen helpen. Er werd gevent met de transportfiets, de honden-
kar en paard en wagen. Lange tijd had Willem een paard, dat precies 
stopte bij de huizen waar de klanten woonden. 
Alles ging goed totdat in 1940 Rijk Harskamp, de vader van Willem 
overleed. De verhouding tussen Willem en zijn stiefmoeder was niet 
goed. Zij wilde niet dat Willem de zaak overnam. Zodoende kwam er 
in 1941, toen Willem 54 jaar was, een einde aan zijn bakkersloopbaan. 
Door bemiddeling van een zekere Van den Brink kon hij toen tuinman 
worden op Paleis Soestdijk. Dat is hij gebleven tot 1952, toen hij 65 
werd. Daarna heeft hij nog een paar jaar gewerkt bij de School-en 
Werktuinen in Baarn en vervolgens werd hij tuinman bij Louisa State. 
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Hij was bijna 73, toen hij daar stopte. 

Het gezin Harskamp woonde vele jaren aan de Ferdinand Huijcklaan. 
Later werd een huis betrokken aan de Lindenlaan 26 in Baarn. Vanaf 
1961 tot hun dood woonden Willem en Aartje aan de Kemphaanstraat 
57. 
Ze kregen in totaal 14 kinderen. 

1. Gerritje (geboren 1910) 
trouwt 21-03-1935 
Theo Stroo 

2. Mengs (1911-1987) 
trouwt 22-10-1948 
J.E. Brugman 
Hij was vrachtwagenchauffeur en had later een cafetaria in 
Brummen. 

3. Rijkje (geboren 1912) 
trouwt 
Gerrit Vervat, kleermaker te 
Soest. 

4. Fijtje (geboren 1914) 
trouwt 25-04-1945 
Jan. W. Sukel 

5. Rijk (1916-1991) Rijk Harskamp (1916-1991) met de bakkers-
t r n u w t 17 (~)9 1 Q4R kar. Rijk was bakker bij Bakkerij Schrijvers in 

Baarn 

H. Brugman. 
Rijk werd ook bakker. Hij werkte bij bakker Schrijvers in Baarn. 
Na de dood van zijn grootvader Rijk kreeg hij de kans om de 
bakkerij in Eemnes over te nemen. Dat heeft hij geweigerd om-
Ud-L Zi j II VCiUU U-U ZJCICUY m u t u v u Iiciu. j u i u g v i i 

7. 

^men. 

Jeannetta Hendrika (geborenen 1917) 
trouwt 12-09-1945 
Henk J.A. Diters 

Willem (geboren 1919) 
trouwt 08-H-l951 
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10. 

11. 

12. 

13. 

8ÉII1 
»V.Ä** ' ' 

J.J.M. v. Brakel 
Willem werkte bij De Ruijter en later bij Ries Kooij 

Catharina (Trien) Wilhelmina (geboren 1920) 
trouwt 15-03-1950 
Joop van Harselaar. 

Aart (geboren 1921) 
t rouwt 2 9 - 0 5 - 1 9 4 7 
Huberta Dina Faasse. 
Aart werd automaatsteller 
en machinebankwerker bij 
Van IJken in Baarn. Hij 
woonde enige tijd in Zuid-
Afrika. Uit zijn huwelijk 
met Huberta D. Faasse 
werd op 08-12-1947 een 
zoon Willem geboren. De
ze Willem Harskamp 
trouwde met Ali Steenman 
en woont sinds zijn huwe
lijk in Eemnes. Hij werkt 
al ruim 30 jaar bij garage 
Beuk en wordt dan ook 
geregeld Willem van 
Beuk genoemd. 

& 

Aart Harskamp (geb. 1921) op pad om brood 
uit te venten met de transport/iets. Foto van ± 
1938 genomen ter hoogte van Het Zwaantje, 
Wakkerendijk 256/258. 

Pieternella (Pietje) Elisabeth (Geboren 1923) 
trouwt 15-09-1948 
Julius Hendrikus Jacobus Schothorst 

Reina (geboren 1924) 
trouwt 23-01-1947 
Gerard Hendriksen 

Jan (geboren en overleden in 1926) 

Johanna (geboren 1930) 
trouwt 19-11-1954 
Dick Broerze 
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14. Jan (geboren 1931) 
trouwt 19-12-1947 
Mia van Kooij 

Tot zover deze geschiedenis van de familie Harskamp uit Eemnes. Bij 
het voorbereiden van dit artikel ben ik bijzonder goed geholpen door 
Willem Harskamp uit Eemnes en enkele van zijn familieleden. Ik heb 
dat zeer gewaardeerd. 
Mocht u bij het lezen een fout ontdekken of mocht u iets willen aan
vullen dan stel ik het op prijs wanneer u contact met mij opneemt. 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 

3755 CK Eemnes 
035-538 9849 

Voor de liefhebber! 
Boek Eemland (2) is verschenen. 

Een nieuw boek voor de liefhebbers van levensbeschrijvingen! Enkele 
maanden geleden is het 2e deel uitgekomen van Het Eemland, een 
boek met 42 levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen 
uit het Eemland. 
Ook Eemnes is in dit boek vertegenwoordigd met een biografie van 
Jan Heijnen (1906-1977) beter bekend als Snotje en het levensverhaal 
van pastoor Wilhelmus de Beer (1800-1877) die van 1841 tot 1877 
pastoor van Eemnes was. 
Daarnaast bevat het boek biografieën van regionaal en landelijk beken
de figuren maar ook hele gewone mensen uit de periode van 1360 tot 
heden. 
Een prettig leesbaar boek, dat voor 25 gulden te koop is in onze Oud
heidkamer. Elke zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Henk van Hees 
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