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Excursie naar gebouw De Bazel 
in Amsterdam

Wordt nu lid dan bieden wij u  
deze rondleiding gratis aan. 

Karel de Bazel (1869-1923) was een Bussumse architect 
die ook in Bussum veel sporen heeft achtergelaten. Zijn 
bekendste schepping is het gebouw De Bazel, geopend in 
1926; naar men zegt het mooiste Art Deco monument van 
ons land. Het was het hoofdkantoor van de Nederland-
sche Handel-Maatschappij, later van ABN-Amro. Nu is 
het Stadsarchief van Amsterdam er gevestigd.
Getoond worden de monumentale stijlkamers die zich op 
de voormalige directie-etage bevinden. In de Art Deco 
schatkamer en voormalige bankkluis liggen de belang-

rijkste en meest bijzon-
dere archiefstukken. De 
gids wijst u ook op de 
vele bouwkundige en 
decoratieve elementen 
in het gebouw. Verder 
bevat het archief 40 km 
aan documenten, foto’s, 
kaarten, prenten, een 
historisch-topografische 
collectie en beeld- en 
geluidmateriaal. Het 
digitale archief kunt u 
bekijken op een van de 
computers in het infor-
matiecentrum. Vóór of 
na de rondleiding kunt 
u desgewenst één van 
de wisseltentoonstellin-
gen bekijken; zie www.
stadsarchief.amsterdam.
nl. In BussumsNieuws 

verschijnen binnenkort enige artikelen over De Bazel en 
zijn werk. De gratis groepsrondleiding vindt plaats op 
zaterdag 11 januari 2014 om 13.00 uur en duurt circa 75 
minuten. De reiskosten zijn voor eigen rekening.
Het is belangrijk dat u zich van te voren opgeeft via:  
n.c.oosterom@hetnet.nl  en u ontvangt een bevesti-
gingsmail.  Het adres is Vijzelstraat 32, te bereiken met 
tramlijn 16, 24 en 25, halte Keizersgracht. 
In het gebouw is een kleine horeca. 

Een aantal sporen van 
de Bazel in Bussum

 
Amersfoortsestraatweg, 
maar gelegen aan de 
J.J.H. Verhulstlaan 14.
Bouwjaar 1903; 
gebouwd in opdracht van 
A.J. v.d. Vies.

Parklaan 35
Villa Op den Akker.
Rijksmonument.
Ontstaan na een 
totale verbouwing 
door architect 
K.P.C. de Bazel 
in 1902 van een 
in 1888 gekochte 
villa. De opdrachtgever en bewoner was Jan Veth 
(schrijver, kunstenaar)

Groot Hertoginnelaan 34a
Villa Meentwijck.
Rijksmonument.
Bouwjaar 1912; opdracht-
gever: H.N. de Fremery 
(eerste voorzitter van de 
Gooische HBS en voorzitter 
van de kerkeraad van de 
NPB-kerk).

Brediusweg 74
Bouwjaar 1917; archi-
tect K.P.C. de Bazel.
Met gevelsteen waarop 
Phoenix die uit de as 
verrijst.

De Bazel heeft ook veel inte-
rieurontwerpen gemaakt. In 
onze bibliotheek bevind zich 
het prachtige boek: ‘K.P.C de 
Bazel, Ontwerpen voor het 
interieur’, hierin worden zijn 
interieurontwerpen beschre-
ven met zeer veel foto’s en 
tekeningen. 
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