
aan de Gemeente Bussum, Directie van't Spant, Kerkbestuur St. Vituskerk en
Directie van het Golden Tulip Hotel Jan Tabak.
Ook danken wij de velen, die ons mat.eriaal hebben geschonken voor onze docu-
mentatie, van wie hier met name noemen Mevrouw A. Bensdorp en de Heer C.A.J.
van Dishoeck. Tot onze verrassinq droeq Marcus van der Heide zijn'Bussum
door schrijversogen' op aan de Historische Kring Bussum.

Tenslotte spreek ik de wens uit, dat het hier voor u liggende ContacLblad
van de Historj-sche Kring Bussum mag bijdragen tot het onderlingíÏffi'EEl-[-T-us-
sen de leden .

"{. 
M. van Berkel

voorzitter

ijabr'iek v. Bc,rt:durp

Prentbriefkaart, afqestempeld 29-B-I1

Schenking Mevr. Bensdorp
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I Schenkingen van llevroutr A. Rensclorp te []ussum :

- Albuar ter herdcnkint; van het l00jarir; bestaan 1840 - 1940 van de liollandsche Cacao - en

Chocoladefabrieken Llensdorp en Co. (r;ebonden exemplaar)
- Twee 79í obliqaties van 10U0 l,lark van de llollándische Cacao- und Chocoladefabriken

llensrlorl; en Co íll"1Ull. Cleve lJ91 en 2921 net couponbladen, 1922

- l,ror;pcciu:; llenl;dorp Intcrnationaal N.V, te Ílussun van uitqifte van nom. f 1.500'000 lr

1rct. l5.jariqe oblirlatiën ' 1954
- V.orschiÍlt voor de l;ereicl inq van l'lelkchocolade
- l,ortrct van L,F.l"1 . tlensdorp, qeb, Jo - I - 1884, doot Adrianus van der Plas, 1949

- Bensdorp's Prijscourant uit 1904
- tloekje ï'Runcjum Schokolac!e, PraIinen, Kakao", l9ír0 Rundesverband der Deutschen Silsswaren

industr ie Ilonn
- Krantenknipsel l0-g-1g62, Laatste fusie in cacao en chocoladeindustrie. samengaan van

[)ensdorp en B]ooker
- Foto : irins Bernhard Iiqt uit te rusten in een 'Bensdorp stoelr' 1950

- Í,rentbrielkaart uit I9t7: Í'abriek van tJenscl0rp te {iussum (zie itlustratie)
- íleclamekaart : Bensdorprs weitberijhmter Cacao Bussum'

I Schenkinqen van cle lleer U'A..l' van [)islroeck te llilversurn :

l'ortret vatt ll.J.Schimmel in lijst
[-oto van de voormaliqe vi]La van H..J.Sohimmel'Anna's lloeve" Nieutve's-Gravelandserieq
l0 (later l6), waar ían l90l - 1955 de LJ itqeversmi;' Van Dishoeck vras r,evestiqd
foto werkkamer van c,A..l. van Í)ishoeck in Anna',s lloeve,20er jaron
Foto Villa IlJeltevroden aírn cie Nieuwe 's-Íiravelandseweq 17, van 1955 - l'98) llitqeveril
Virn D.ishoeck, later tJnieboek
Dilllomarcc]ametent-oonstel}irrqJg0gtoeqekencJaan.delleerC.A.J.vanDishoeck
f-ondscatalor;us van uitc;;lven van Van Dishoeck uit 1910
Cat-itlot;us van Schooluitqitvcn uit 194É'

fvacrtittieplirn [Jus;r;um A'll .t' vit n Dishoeck
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ItGelukkig KersLfeest
A.M.E. van Dishoeck

en een voorsPoediq 1960r'

en C.A.J. van Dishoeck




