heer J.C. Fabius, werd het mogelijk om mevrouw M.N. l,/iemeyerFabius in Aerdenhout te benaderen. Na overleg met de heer
Marcus van der Heide en de schrijver dezes, besloot mevrouw
lJiemeyer-Fabius, de kleindochter van generaal-majoor A.N.J.
Fabius, om het archief van haar grootvader (voormalig stadsarchivaris van Naarden) voor het nageslacht aan het stadsarchief van Naarden te schenken.
INFORMATIE GEZOCHT.

In een volgende uitgave van het Contactblad hoopt de schrijver
dezes een bijdrage te leveren getiteld: "Tan Malaka in
Bussum". Naspeuringen inzake deze periode (1916-f919) vinden
nog plaats. Hij woonde op de Korte Singel 36 (bij de familie
Koopmans) en op de Gooilandseweg 6 (bij de familie Drescher).
Lezers die eventueel over informatie beschikken, worden
verzocht kontakt op te nemen met de redaktie.
Jan Hekkenberg

BUSSU,TERS

IN DE EERSTE TELEFOONGIDS VAN NEDERI,AND.

Via ons 1id de heer A.J.A. Jansen kwam de Historische Kring in
het bezit van een exemplaar van de eerste telefoongids van
Nederland, uitgegeven in 1B9l door de Nederlandsche BellTelephoon Maatschappij. Een heel uniek boekwerk, waarvan de
P.T.T. ze1-f geen exemplaar bezLt.
Bussum had in die tijd vijf abonnees; wie dat waren leest u
uitvoerig in het volgende Contactblad.
LOPENDE ONDERZOEKEN.

Zoals u hierboven heeft gelezen, onderzoekt de heer J.
Hekkenberg het verblijf van I. Tan Malaka in Bussum.
G.M. Langemeijer is de afgelopen maanden druk geweest met
logementhouders en herbergiers in Bussum.
De Gooi en Eemlander meldde, dat Tineke Plettenberg (telefoonnummer 04138-78049) een biografie wi1 schrijven over mevrouli/
Marianne Goudeket-Philips, lid van de Bussumse gemeenteraad en
schrijfster, die van 1911 tot 1940 in Bussum woonde.
Joke Vos verzamelt gegevens over de wijk, die grofweg begrenst
wordt door Huizerweg, Laarder!Íeg en Ceintuurbaan.
Johan Klijnman is in samenwerking met de cultureel ambtenaar
van de gemeente beztg met een inventarisatie van beeldende
kunstenaars in Bussum van eind vorige eeuw tot heden.

Heeft u informatie: meldt dit dan bij de redaktie.
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