
heer J.C. Fabius, werd het mogelijk om mevrouw M.N. Wiemeyer- 
Fabius in Aerdenhout te benaderen. Na overleg met de heer 
Marcus van der Heide en de schrijver dezes, besloot mevrouw 
Wiemeyer-Fabius, de kleindochter van generaal-majoor A.N.J. 
Fabius, om het archief van haar grootvader (voormalig stads- 
archivaris van Naarden) voor het nageslacht aan het stads- 
archief 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 (1916-1919) 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 

BUSSUMERS IN DE EERSTE TELEFOONGIDS VAN NEDERLAND. 

Via ons lid de heer A.J.A. Jansen kwam de Historische Kring in 
het bezit van een exemplaar van de eerste telefoongids van 
Nederland, uitgegeven in 1891 door de Nederlandsche Bell- 
Telephoon Maatschappij. Een heel uniek boekwerk, waarvan de 
P.T.T. zelf geen exemplaar bezit. 
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 (telefoon- 
nummer 04138-78049) een biografie wil schrijven over mevrouw 
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, Laarderweg en Ceintuurbaan. 
Johan Klijnman is in samenwerking met de cultureel ambtenaar 
van de gemeente bezig met een inventarisatie van beeldende 
kunstenaars in Bussum van eind vorige eeuw tot heden. 

Heeft u informatie: meldt dit dan bij de redaktie 



BEJAARDENCENTRW ANTONIUSHOVE 25 JAAR.

Tijdens de feestweek, waarin gevierd werd dat Antoniushove 25
jaar bestaat, was de Historische Kring Bussum uitgenodigd om

op 2I oktober L992 aanwezig te zi-jn. !Íij mochten de biblio-
theek gebruiken; die grensde direkt aan de feestzaal, dus een
mooiere plek konden wij ons niet wensen.

Maar wat neem je mee zo'n dag? IrIe kozen ervoor om veel foto-
albums mee te nemen, omdat dat de mensen aanspreekt. Verder
werden ook schilderijen en enkele voorwerpen met afbeeldingen
van Bussum ingepakt.
trloensdagmorgen \4raren wij om 9.30 uur aanwezíg; de spullen
waren uitgestald en nu maar afwachten. In het Antoniushove-
nieuws was onze komst reeds aangekondigd, zodat de bewoners al
wisten dat we kwamen. Ik denk, dat ik namens alle helpers
spreek, als ík zeg, dat wij een machtige dag hebben gehad.
Heel veel mensen zijn bij ons geweest, we hebben veel'informa-
tie en nieuwe foto's voor de afdeling documentatie gekregen,
alsmede een uitnodiging om nog eens een middag te komen, wat
we natuurlijk graag doen, want voor verhalen over Bussum van
toen moet je zijn bij de Bussumers van toen.

Joke Vos

FOTO'S VAN HET ZWEMBAD AAN DE HUIZERI.IEG.

Zíjn er mensen die foto's bezitten die genomen zijn van of in
het voormalige zwembad aan de Huizerweg? De Historische Kring
Bussum is bezig met de voorbereiding van een tentoonstelling
en zoekt hiervoor nog foto's.
S.v.p. kontakt opnemen met de redaktie, Hamerstraat 106.
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