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j.i..B:egel--CcilanCap:ttcresc-?'Sc-Lri-lgg]lqchtigGooil-ald-'Vertalinguithel
ffi"" ,.w. Nieboer. Gooibergpers Bussum, 1g87. 64 bradzijden met

illustraties. Pri js .f 19 
' 
90,:

Auleur Biegel was meL onder meer P.J. Loman óên der pioniens van de villawijk

Het Spiegel- aan de westzljde van de in 1874 in gebruik genomen spoorlijn' Zij

richtten in 1876 de Bouwmaabschappij Nieuw Bussum op' die gronden kocht en

verkocht en werkten aan viflabouw. Deze bouwmaatschappij moest zelf voor aanleg

van wegen zorgen want het bestuur van hel loen nog zo kleine dorp Bussum toonde

zich niet actief.
pionier Biegel stamde uit Limburg aan de Lahn (geboren in 1837)' Hli Vestigde

zich in 18?1 1n Amslerdam en kwam vandaar naar Bussum' Joseph Herman Biegel ia

de man naar wie de I'Komrr, de vijver in het Spiegel is genoemd' Op gevorderde

teefltijd kreeg hij belangstelling voor hel llaliaans' Daarom schrèef hij in 1905

een opsrel in die taal-. In januari 1906 kwam dit in druk uit bij Klene te

Hilversun. Dat het nu in vertaling verscheen danken wlj aan de zo?8 van Marcus

rran der lleioe. (Voor zove? nodig herinner ik er de lezer aan dat hii de man is

;i-een:elangrijkestudieoverschrijversinBussumuitbracht.
Elegei.',er:eloe gezelli.g, eerst over de bezige zakenman in de sbad, om daarna

r^ r.êr e 1-ê seen en over het HollandSe landSChap te praten' Via de Naardermeer
J! ! ! óFF"

.erei,<-" h:; Bussum en verlelt ieLs over het dorp' Zeer beknopt Vermerdt' hu daarna

enxe-e::jzonderhedenoverandereGooisedorpenenoverNaarden.
ilac Eierei aanrcerl is niet zo heel veel' Men bedenke wel dab hlj slechts schreef

a-.ui^.nl.coefeneninhetltaliaans.Hetisoverigenswelleukomtevernemen
- 
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,nà.e.!1n:anafshijopziyloudedaghetvermeldenwaardvond.Hetisook
in--er€ssanlLezien,wathijaanfololshetopnemenwaardkeurde.DatzÍjnde
afbeel-ci.ngen die in de nieuwe uilgave onderschriften in het ltaliaans behouden

hebben.

ilie wat votlediger wil worden ingelicht over het pionierswerk van BiegeL en

anderen leze het ?fNawoordrt dal Marcus van der Heide schreef' In vijftien

bladzijden ziSr hier vele bijzonderheden ult het vierde kwart van de 19e eeuw

bijeengebrachL. Marcus noeml Biegel hier rrBussums dorpsvadertt' Aansluitend

Lezen we rrHerinneringen aan mijn grootvadertr, geschreven door Anne Biegel'

Het boekje ls een voortreffeliJk verzorgde uitgave, ruk geillustreerd' wie iets

o,rer hel spiegel wll welen za: heL met plezier ber hand nemen' overigens zal hij

er ook een afbeelding van hel in 1BB5 gebouwde en helaas afgebroken ttPaLazzo

municipalefr van Bussum in vinden'

A.C.J. de Vrankrijker




