
De gemeente heeft geen volledige dos- bewaard gebleven, onder andere door- 
siers, maar gelukkig bewaarde Biegel dat de heer C.D. van Vliet, de zoon van 
alle artikelen, zoals over de bouw van de bouwheer van de villa's aan de Vliet- 
de villa's met vermelding van het bouw- laan, die gegevens goed geordend heeft. 
jaar en de eerste bewoner en hij plakte De Historische Kring Bussum heeft 
ze in in een groot boek. Verder wist hij deze gegevens in bruikleen in huis. 
zelf veel over de bouw van villa's en 
was hij steeds schriftelijk met de ge- Gerard Langemeijer 
meente in gesprek. Dat alles is vrij goed 

Noten: 
1 ) Zie bij de Historische Kring het boek van W.C.A. van Vliet. 
2) Zie de kaart bij de Historische Kring Bussum. 
3) Gemeentearchief Bussum, inkomende stukken. 
4)  Zie het boek van Biegel bij de Historische Kring. 
5) Zie de kaart van 1893 gemaakt t.b.v. de aanleg van de waterleiding door H. Halbertsma. 
6) De Gooi en Eemlander, 7e jaargang, nr. 5, ingezonden stuk van Biegel, Verfraaiïngen in het Spiegel. 
7) Zie kaart 1905 gemaakt door gemeentearchitect J.F. Everts. 

In memoriam Frans van Giessen 

Op donderdag 30 maart 2000 overleed 
op 88-jarige leeftijd Frans van Giessen. 
Tot de laatste dag heeft hij zich ingezet 
voor de Historische Kring Bussum. Ja- 
renlang was hij iedere maandagochtend 
aanwezig in het gebouw aan de 
Huizenveg om met zijn collega's van de 
documentatiegroep te werken. De af- 
deling krantenknipsels was zijn terrein. 
Hij werkte zeer nauwgezet, ging rustig 
en bescheiden zijn gang. Zijn ordners 
zien er fantastisch uit. Hij was trots op 
"zijn" kast. Voor de mensen om hem 
heen had hij veel belangstelling. Hij was 
vriendelijk, gelijkmatig en positief den- 
kend. 

Zijn kennis van Bussum was groot. 
Wanneer anderen niet wisten waar een 
foto genomen was, bood Frans dikwijls 
uitkomst. 

Frans, wij zullen je heel erg missen. Wij 
wensen jouw vrouw, kinderen en klein- 
kinderen veel sterkte om dit verlies te 
dragen. 

Namens de werkgroep documentatie, 

Coby de Jong 
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