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Verantwoording 1!11 gl!l>ruikt l! l>ronncn 

Dit jubileun>-.1lhum is lwdol'ld voor di,trihutie binnen de familie 
Van der I lar.;t ~n v.m i'AII1tt•n, til• IMZ~t~n van ktti~ l'O Andri~s van 
der Harst, en betrokl<enen hij Stichting ' Oe Verbrande Pan', ter 
gek-genheid van lwt hond<·rdj.uig b,."l,lan van ·n,• Verbrande Pan' 
in 2009. On album dient geen en~el commercieel belang. Ontwerp 
en samenstelling is op vrijwillige basis g<·h~urd . Een ss aantal 
exemplaren is afgedrukt boJ fotoalbumdruHer: 

Pi.•book nv 
EntrepotstraatJS 
9100 Sint-Niki ... .
België 

De drukko>ten zijn g<-dekt door de bojdragen \.tn de familiek-elen 
die het album hebhen ont\·angen . 

Samenstelling, coördin,uic en vormgcving: Taco van der Harst, met 
dank aan Li~sb~th F~ikt·m~. ktsk" 13ui>nMn·van d~r llar>t, Els van 
Zanten-van der H.usr t'll Edwin l .uc~1s. 

Corresponde nt ieMh·t·s: 
Taco van der IIMst 
p/a Wc.,rd,illl!d n.l .. SS 
3511 AE Utr<•rht 
(E-mail : taco. VJilderharst@-·llmJil.com) 

Voorde samenstel ling v,m dil juhik·umbm•l< ;, gduuil<gem,laktvan 
de volgende bronn~n voor zuwd i<'k>i .11> foto's: 

Herinneringen aan 'De V~rbr,Hlde p.,,· opg<·schr~wn door Fridtjof 
'<ln der Harst in 1984, en in het eerSI<' ga"eniXlek opgenomen. 

Buizer. Bert en f rits David Zeil<·r (loo6), fen vnjaardag aan ZfY. 

Bergen aan lt:e 190o-zoo6. Pirola, Schoor!. 

Buizer. Ben, Ferdin.md van Meileen Fri!S O.l\i d Zt'oler (zoo8). fm 
kerkje voor olim. H~t wnl.-s~erk1e on Bt·rgen aan Zn• 1918-zooB. 
Pirola. Schoor!. 

frerichs. Lieneke, 'Diep in dt• duinen lag h11 op Lijn b<-d. De relatie 
tussen Hennan Gorteren Bergen a.•n Zee'. In : Hrcr is het poradijs 
niet wrlo~n. Schriiwrs over lkrym uun üc. \~m Gorta lot \'on D1s. 
Kees de Bakker (Ed.). Consene, Schoor!, 1005. Tnens opgenomen 
in: Hier scheen 'r geluk bt•Tt•Jkbuur. SdlriJVC,.,. ovrr /!ngcn. Van 
Goreer tot \1an Dis. Mariann~ 'an Gib. SJu~rd Ku)·p~r en Miehad 
Valeton. KCB en Uitgcwrij Cons<'rve, Schoor!, zooo . 

Smook· Krikke, Maria (:no6), Ft·ll ko.,lcc/ in Rr~·gm acm lc<'. D<' 
geschiedenis vanllt·t louis op lot•/ Nusst•tu/uiu . l>v llonn.,villt-. Bergen 
NI-I . 

Bijdrag<'n e n foto's van: 
Li esbcth J(oopmall-V,Jil dt•r IIMst 
An neke Ess.,o·-v~n d~r ll .~rst 
Coqui ta van der H.~rst!J.•cqu~lint• f ,u!Sell 

Piet er van dt•r ll.ul'l 
Els van Zanten - van der l larst 
Nienke Schuringa·\',111 Z.1nt t•n 
Arjen van Zanten 
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