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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit
ook via de terminals in de studiezaal doen.
Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig
en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte
aanhaling.
VOLLEDIG:
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Bazel, K.P.C. de / Archief, nummer toegang BAZE,
inventarisnummer ...
VERKORT:
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Bazel, K.P.C. de / Archief (BAZE), inv.nr. ...
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Het archief is openbaar
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
In 1925 schonk Mevr. De Bazel-Oosschot het archief van haar overleden echtgenoot aan
het Rijk, met het doel het onder te brengen in een toekomstig Architectuurmuseum. Tot
dan toe zou het archief worden opgeslagen in een depot van het Rijksmuseum in
Amsterdam.Na de Tweede Wereldoorlog werden uit het archief de grote tekeningen gelicht
en overgebracht naar de Academie van Bouwkunst aan het Waterlooplein. Het archiefdeel
dat zich in het Rijksmuseum bevond is in 1969 overgebracht naar de bibliotheek van de
Katholieke Universiteit te Nijmegen.Voor zover is na te gaan - de correspondentie in het
beheersdossier bij het archief van De Bazel geeft hierover enkele aanwijzingen - is ook een
deel van het archief in Leiden terechtgekomen bij het Rijksprentenkabinet.In 1972 zijn alle
archiefdelen overgebracht naar het N.D.B., het Nederlands Documentatiecentrum voor de
Bouwkunst, dat samen met de S.A.M. (Stichting Architectuur Museum) en de Stichting
Wonen de voorloper van het huidige Nederlands Architectuur-instituut is. Ondanks de vele
omzwervingen van het archief, is de fysieke staat van het geheel redelijk goed te noemen.
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Bazel, Karel Petrus Cornelis de

BAZEL, KAREL PETRUS CORNELIS DE
K.P.C. de Bazel (1869-1923)
Op 14 februari 1869 werd Karel Petrus Cornelis, zoon van Pieternella Elizabeth Koch en
K.P.C. de Bazel sr., geboren. Hij was het tweede kind van een marineman die vele reizen
naar de Oost en de West maakte. Zijn broer Nicolaas Cornelis Karel werd drie jaar eerder
geboren.(1) Het gezin De Bazel woonde lange tijd in marinestad Den Helder, tot ze op 28
april 1873 een huis op Herderslaan 74 in de Schilderswijk in Den Haag betrokken. In 1889
ging De Bazel op zichzelf wonen. Daarna volgden enkele verhuizingen, waarbij hij
achtereenvolgens in Amsterdam en Hilversum woonde.(2) In Hilversum was hij ook
opzichter bij de bouw van de St.-Vituskerk. Zijn zwakke gezondheid, die hem zijn hele leven
parten speelde, maakte dat hij, aan het eind van de bouwperiode van de kerk, in Duitsland
een kuur moest ondergaan.
Na zijn verblijf in een herstellingsoord werd De Bazel chef de bureau bij architect P.J.H.
Cuypers. Een verhuizing naar Amsterdam volgde op 22 oktober 1892, naar Kerkstraat 297.
Op het bureau van zijn leermeester maakte hij kennis met J.L.M. Lauweriks, waarmee hij
in 1893 een reis van zes weken door Engeland maakte. In het Britisch Museum in Londen
maakten de twee jonge kunstenaars tekeningen van met name Egyptische en Assyrische
kunst. Twee jaar later, op 25 september 1895, trad De Bazel in het huwelijk met M.W.G.
Oosschot, de zus van beeldhouwer C.A. Oosschot. Met deze beeldhouwer en Klaas van
Leeuwen zou De Bazel in Amsterdam werkplaats 'De Ploeg' oprichten. Samen met
Lauweriks begon De Bazel vanaf 1895 een atelier voor kunstnijverheid. Vanaf 9 mei was
het gevestigd aan het Sarphatipark 40 en vanaf 1 mei 1896 aan de Nic. Beetsstraat 118.
Het atelier bleef slechts vijf jaar bestaan, aangezien De Bazel in 1900 wederom door een
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zware ziekte werd getroffen en in een sanatorium in Putten moest verblijven. Na zijn
ontslag uit het sanatorium verhuisde hij naar Rijksstraatweg 49 in Santpoort, gemeente
Velsen, waar het gezin De Bazel van 15 november tot 20 oktober 1902 bleef wonen.(3)
Vanaf dat moment tot zijn overlijden bleef Bussum zijn woonplaats.(4) In 1912 maakte De
Bazel een reis naar Berlijn en in september 1919 naar Hamburg, Kopenhagen en
Stockholm, een studiereis in het kader van de bouw van het kantoor voor de
Nederlandsche Handel Maatschappij. Wegens ziekte moest de architect in de jaren 1921
en 1922 in Davos en Klosters verblijven. Met zijn gezondheid kwam het daarna niet meer
goed, De Bazel overleed op 28 november in de trein op weg naar de begrafenis van De
Klerk na een hevige hoestbui.
Opleiding
Na de lagere school volgde De Bazel in Den Haag een timmermansopleiding. Dit deed hij
op aandringen van zijn vader en hoewel De Bazel eigenlijk geen zin had om timmerman te
worden, beviel het hem toch: 'omdat de technische arbeid hem zeer aantrok en zijn
besliste wensch om te teekenen, te beeldhouwen en te schilderen ook in het timmervak
eenige bevrediging kon vinden', aldus Nijhoff in een biografisch artikel uit 1908.(5) Hij
kreeg er zeer uiteenlopende opdrachten, die hij naar behoren uitvoerde, wat blijkt uit het
feit dat De Bazel op achttienjarige leeftijd al het volle loon als timmerman kon verdienen.
Het was gebruikelijk voor jonge beoefenaars van technische vakken in Den Haag om aan
de Haagsche Academie te studeren en dat deed De Bazel dan ook. In de periode 1882-1888
volgde hij aan deze Academie van Beeldende Kunsten een avondcursus Bouwkunde.
Architect H.P. Vogel was er hoofdleraar bouwkunde, L. Faber gaf bouwconstructie. Na het
onderricht van de classicist Vogel kreeg De Bazel les van rationalist J.F. Mialaret. Dankzij
deze twee docenten maakte De Bazel kennis met de twee stijlen die vijfentwintig jaar
daarvoor de bouwkunst hadden gedomineerd: de klassieke en de rationalistische school.
Hij sprak met waardering over zijn twee leermeesters en heeft volgens tijd- en vakgenoot
C.N. Nijhoff na jarenlang zuiver rationalistisch te hebben gewerkt, 'de goede beginselen
van beide richtingen in zijn persoonlijken arbeid vertegenwoordigt'.(6) Door toedoen van de
leraren van de Haagse Academie, die dachten dat zijn talenten elders tot ontwikkeling
konden worden gebracht, werd De Bazel in de richting van de architectuur geduwd. Van de
timmerwinkel ging hij naar één van de Haagse architectenbureaus, waar hij zijn praktische
leertijd kon voortzetten. Van 1892 tot 1894 volgde De Bazel zijn laatste opleiding, een
avondcursus modeltekenen aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam.
Aan Berlage vertelde De Bazel dat hij het betreurde geen vollediger theoretische opleiding
te hebben genoten. Maar volgens Berlage was zijn praktische opleiding in de
timmerwinkel en ambachtelijk inzicht zeer belangrijk en 'het pleit voor het doorzettingsen eigen studievermogen van De Bazel, dat de beschouwer van zijn werk, van dat gebrek
aan theoretische opleiding niet veel bespeurt; integendeel, daarin een harmonie tusschen
theorie en praktijk ontdekt.', schreef hij in 1906.(7)
Architectenbureaus
Van 1888 tot 1889 was De Bazel tekenaar op het Haagse architectenbureau van architect
J.J. van Nieukerken sr. Over zijn werkzaamheden daar is echter niets bekend, over de
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daaropvolgende periode des te meer. Via zijn oudere broer maakte De Bazel kennis met
pastoor Brouwers van Bovenkerk-aan-den-Amstel, die bevriend was met architect P.J.H.
Cuypers. Zo kwam het dat de voormalige timmermansleerling op twintigjarige leeftijd op
het bureau kwam te werken van deze grote Nederlandse bouwmeester, die net het
Rijksmuseum had voltooid en nog talrijke bouwwerken in portefeuille had. Op zijn
architectenbureau had Cuypers vele talentvolle leerlingen in dienst, die later tot grote
architecten uit zouden groeien, zoals H.J.M. Walenkamp, Jan Stuyt en J.L.M. Lauweriks. In
de periode op Cuypers' bureau, was hij als tekenaar aangesteld, deed zeer verschillend
werk en kwam met veel vakgenoten in aanraking. Na nauw betrokken te zijn geweest bij
het maken van bestek- en detailtekeningen voor de bouw van de St.-Vituskerk in
Hilversum, droeg Cuypers hem de taak van opzichter bij de uitvoering van de bouw op.
Deze uitnodiging wekte bij vakgenoten en auteurs verbazing op: hoe durfde de architect
zijn jonge leerling een dergelijke taak op te leggen, en waar haalde De Bazel de moed
vandaan deze te aanvaarden.(8) Aangemoedigd door het vertrouwen dat zijn leermeester in
hem stelde, had hem waarschijnlijk doen besluiten de opdracht aan te nemen. Naast zijn
werkzaamheden als opzichter, besteedde hij de resterende tijd aan zijn studie. Het gevolg
was dat De Bazel zich overwerkte en ernstig ziek werd.
Na de voltooiing van de Hilversumse kerk keerde De Bazel terug naar het bureau van
Cuypers en om er chef-de-bureau van het tekenatelier te worden. Zijn laatste tekenarbeid
vervaardigde hij daar voor Jos.Th.J. Cuypers, het was een grote perspectieftekening van de
St.-Bavo in Haarlem.(9) Door verschillen in opvatting tussen de katholieke P.J.H. Cuypers
en de theosofisch aangelegde De Bazel, besloot de laatste het bureau te verlaten en voor
zichzelf te beginnen. Zijn leermeester had echter een goed fundament gelegd, dat voor zijn
verdere loopbaan van belang zou blijken. Cuypers had zijn zin voor monumentaliteit tot
ontwikkeling gebracht en hem het verband getoond tussen bouw- en nijverheidskunst. Het
begrip van de waarde van het ambacht, dat De Bazel al 'van nature' had, werd door het
werk bij Cuypers nog verder ontwikkeld, evenals de behoefte aan ornamentering in
bouwwerken. De eerste opdrachten waarin hij dit alles kon toepassen, betroffen meubelen sierkunst. Samen met Lauweriks maakte hij ontwerpen in een door hen in 1895
opgericht 'atelier voor bouw- en sierkunst'. Onder de naam van firma 'De Bazel en
Lauweriks' genoten zij bekendheid.
Docentschap
Gedurende zijn leven benadrukte De Bazel in lezingen en artikelen het belang van goed
onderwijs en gaf daarnaast ook zelf les op verschillende scholen. Tussen 1897 en 1902 was
hij leraar aan de Kunstnijverheidschool in Haarlem. Daarbij gaf hij samen met Lauweriks
en H.J.M. Walenkamp een Vâhanacursus ontwerpen, aanvankelijk in een zaaltje van het
oude American Hotel in Amsterdam. Deze, uit idealistische overwegingen gestarte cursus
was genoemd naar de theosofische loge waartoe de drie architecten behoorden. Zij gaven
onder meer les in tekenen, kunstgeschiedenis en schoonheidsleer met de nadruk op het
ontwerpen op systeem met behulp van driehoeken. Hun zienswijzen, die ook geïnspireerd
waren door Egyptische en oosterse kunst, beïnvloedden andere kunstenaars als architect
A.P. Smits en beeldend kunstenaar Georg Rueter. Aan de Quellinusschool in Amsterdam
doceerde De Bazel bovendien van 1901 tot 1903 toegepast ornamenttekenen voor
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bouwkundigen en beeldhouwers. Daarnaast was hij voorzitter van de 'dag-teeken en
kunstambachtsschool' in Amsterdam. Tien jaar later werd hij docent aan het Voortgezet en
Hooger Bouwkunst Onderricht, de voorloper van de Amsterdamse Academie van
Bouwkunst.
Publikaties
In de dertig jaar waarin hij als kunstenaar en architect werkzaam was, schreef De Bazel
verschillende artikelen over bouwkunst en aanverwante onderwerpen. In de beginjaren van
zijn loopbaan waren dit ingezonden stukken in de tijdschriften Architectura en Theosofia.
(10) Zelf richtte De Bazel met zijn vriend Lauweriks in 1898 een tijdschrift op: Bouw- en
Sierkunst. Het werd uitgegeven door de firma Kleinmann in Haarlem en de tekst was
opgesteld in het Nederlands en het Frans. Ook de vormgeving rond de tekst werd
gedetailleerd verzorgd door de twee architecten en door beeldend kunstenaars als Lion
Cachet, Mendes da Costa en Toorop.(11) Dankzij hun redacteurschap kwamen De Bazel en
Lauweriks in contact met de belangrijkste moderne kunstenaars van hun tijd. De Bazel
publiceerde een eigen artikel in het tijdschrift, waarin hij een, door de theosofie
geïnspireerde, analyse van de 'Bouwkunst' gaf.(12) Hij deed dit aan de hand van de
begrippen wezen - doel, verval -bestaansvoorwaarde, bouw, vorm - karakter, samenstel materiaal en arbeid - uitvoering. In Architectura verschenen vergelijkbare artikelen, die
'Geometrie in de Bouwkunst' en 'Veredeling van het Ambacht' als titel hadden.(13) In het
eerste citeerde De Bazel het boekwerk Grondbeginselen der schoone Bouwkunst (1872)
van zijn leraar aan de Academie, H.P. Vogel en analyseerde vervolgens de denkbeelden van
Vitruvius, Alberti, Vignola en Viollet-le-Duc. Dat De Bazel in deze beginperiode nog vrij veel
publiceerde, was niet zo verwonderlijk. Van 1897 tot 1903 was hij namelijk lid van de
redactie van Architectura, het tijdschrift van het genootschap Architectura et Amicitia.(14)
Toen hij steeds meer bouwopdrachten kreeg, kwam zijn naam echter veel minder in de
tijdschriften voor. Hij publiceerde nog wel een aantal artikelen die het belang van goed
vakonderwijs en het ambachtelijke in de bouwkunst tot onderwerp hadden.
Typering oeuvre
Het architectonische oeuvre van De Bazel is zeer divers van aard en bestaat voor een
belangrijk gedeelte uit woon- en landhuizen. Daarnaast bouwde hij onder meer arbeidersen volkswoningen, kantoren, een modelboerderij en een synagoge. Ontwerpen maakten hij
voor raadhuizen, een concertgebouw, een crematorium en een wereldhoofdstad bij Den
Haag. Voor veel gebouwen leverde hij bovendien ontwerpen voor het interieur en de
meubels. Op stedenbouwkundig gebied was De Bazel eveneens actief, maar behalve in Het
Gooi is er niets van zijn ontwerpen uitgevoerd. Hoewel de architect in het begin en aan het
einde van zijn loopbaan enkele buitenlandse reizen heeft gemaakt, heeft hij alleen in
Nederland gebouwd. Voor de stad Semarang in Indonesië ontwierp De Bazel in opdracht
van H.P. Vogel een stedenbouwkundig plan, dat overigens niet werd uitgevoerd, maar dit
deed hij vanuit Nederland.
Als architect, stedenbouwkundige, interieurarchitect, meubelontwerper, graficus en
ontwerper van gebruiksvoorwerpen, past De Bazel binnen de groep kunstenaars in het
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begin van de twintigste eeuw die, in de lijn van William Morris en Henry van de Velde, de
terugkeer naar het ambachtelijke voorop stelden.(15) De verantwoordelijkheid die zij
daarbij voelden voor de samenleving en de verhouding kunstenaar-maatschappij was
daarbinnen erg belangrijk. Voor De Bazel betekende dit een voortzetting van de ideeën van
zijn leermeester P.J.H. Cuypers, die zich al eerder richtte op de heropvoeding van de kleine
middenstand van handwerkers.(16) Het ambachtelijke van De Bazel is terug te vinden in de
gedetailleerde wijze waarop hij zijn ontwerpen maakte. Hij besteedde evenveel aandacht
aan een klein ornament boven de ingang als aan de totale voorgevel van een gebouw.
Tevens streefde hij altijd naar een harmonisch geheel, iets wat hij bereikte door alles
vanuit één geometrisch systeem te ontwerpen. Hoewel dit basisidee ervoor zorgde dat zijn
werken een sterke eenheid in zich hadden, sloot dit het doen van experimenten uit. De
Bazel koos voor zekerheid, en die vond hij in het ontwerpen op systeem. Zijn werken
karakteriseren zich door een strenge hoofdvorm waarbinnen een rijke detaillering op een
beheerste manier is aangebracht.
Hoewel hij duidelijk een 'kind van zijn tijd' was, had De Bazel een eigen stijl ontwikkeld, die
hij zijn leven lang trouw bleef. Eigentijdse critici wezen hier voortdurend op en
bewonderden hem daar om: 'De Bazel [slaat] al dadelijk een eigen weg in, dezen volgende
in volkomen onafhankelijkheid van de nadien ontstaande richtingen op bouwkunstgebied.
Zijn scheppingen zijn niet van de soberheid van het beginselvaste rationalisme, ze zijn ook
niet van den emotievollen vindingsrijkdom van de beste voorbeelden van de
'Amsterdamschen School', nog van de starre abstractie van de werken van de 'Stijlgroep',
doch ze zijn -als hun maker- rustig, gaaf en edel van houding.'(17) Zijn individuele stijl
heeft tijdens of na zijn leven echter geen school gemaakt. Wel zijn details van zijn werk,
zoals de afwisseling van natuur- en baksteen en de meanderpatronen, terug te vinden bij
andere architecten.
Ontwerpproces
Onder invloed van de ideeën van Viollet-le-Duc en de theosofie waren er in Nederland een
aantal architecten die zich bezighielden met geometrie en proportiesystemen.(18) De
Bazel, J.H. de Groot, Lauweriks en later Berlage hebben onderzoek gedaan naar de
verschillende geometrische systemen en er theorieën over ontwikkeld. Doordat zij er in de
laatste jaren van de negentiende eeuw lezingen over hielden en publiceerden in
tijdschriften als Architectura, kreeg het ontwerpen op systeem in Nederland grote
bekendheid. Andere architecten, zoals Joseph Cuypers en Theo Rueter, volgden deze
ideeën en proportioneerden hun ontwerpen voor korte tijd eveneens met behulp van een
systeem. De theoretische geschriften die vanuit de ideeën ontstonden waren echter vaak
gecompliceerder dan de architectuur die op basis van hun theorieën werd ontwikkeld. De
Groot hield zich vrijwel alleen met de theorievorming bezig en bij Berlage en De Bazel
bestond het systeem vaak uit een vrij eenvoudig rasternetwerk of een ontwerp op basis van
een bepaald moduul.
De Bazel ontwikkelde als enige al zijn architectonische ontwerpen vanuit geometrische
systemen, allereerst met behulp van driehoeken. Nadat hij de geschriften van Viollet-leDuc en de proportiesystemen van de Egyptische en gotische bouwkunst had bestudeerd,
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construeerde hij zijn eerste prijsvraagontwerpen met behulp van de Egyptisch driehoek,
een driehoek waarvan de zijden zich verhouden als 3:4:5. Na 1900 stapte hij over op een
systeem van rechthoeken, waarvan de maten in alle delen van het gebouw werden
doorgevoerd. Hij deed dit vanuit de gedachte dat een gebouw 'eenheid in veelheid' moest
hebben. Vastgestelde maten en vormverhoudingen van de delen tot elkaar en tot het
geheel zou tot harmonie van het gehele bouwwerk leiden. In de theosofie was dit streven
naar harmonie een middel om tot de essentie door te dringen. De Bazel zag zichzelf,
beïnvloed door het theosofische gedachtengoed, als priester-middelaar die met het
ontwerpen van een goddelijk bouwwerk kon meehelpen aan het creëren van een
harmonieuze maatschappij. Aan alle bouwwerken die hij ontwierp ligt dan ook een tot in de
details doorgevoerd maatsysteem ten grondslag. De voorschetsen bevatten diagonale
lijnen die hoekpunten van de verschillende ruimtes op één lijn zetten, in de meer
uitgewerkte ontwerpen is een netwerk van rechthoeken te vinden die de afmetingen van de
ruimtes bepalen. De binnenruimte op de begane grond vormt telkens het beginpunt van
het ontwerpproces. Als De Bazel de benedenruimtes met elkaar in verhouding gebracht
had, ontwierp hij de verdieping en vervolgens door middel van diagonale lijnen de
hellingen van het dak.(19)
Opvattingen over architectuur
Vanaf het begin van zijn architectonische loopbaan heeft De Bazel zijn ideeën over
architectuur verwoord in artikelen en lezingen. In de tijd dat hij op Cuypers' bureau werkte
waren dit voornamelijk geschriften die door de theosofie beïnvloed waren. Door het
veelvuldig abstraheren en het gebruik van metaforen zijn deze theorieën niet altijd even
gemakkelijk te begrijpen. Sommige auteurs vragen zich ook af of De Bazel ze zelf wel
begreep.(20) Later is hij meer concreet gaan schrijven en verschenen in tijdschriften
artikelen waarin De Bazel pleitte voor goed ambachtsonderwijs, dat de architectuur ten
goede zou komen. Hij hield een lezing over 'Kunstbeschouwing over eigen werk' voor het
genootschap Architectura et Amicitia in 1912, over 'Landelijke bouwkunst en het
onderwijs' ter gelegenheid van de Heemschut-conferentie in Rotterdam in 1913 en over
'De verhouding van de bouwkunst tot de godsdienst' in 1915. In deze laatste lezing is de
theosoof nog te herkennen. De godsdienst werd door De Bazel op diverse manieren met de
bouwkunst verbonden. Naar zijn mening moet een architect ernaar streven het gebouw dat
hij ontwerpt tot een tempel te maken. De godsdienst en de bouwkunst zijn er beide om god
te dienen. Bouwkunst is volgens De Bazel 'een diep ernstige zaak; een goddelijk streven
met het motief der goddelijke scheppingswet zelve'. De verbinding tussen deze en de
godsdienst laat zich naar zijn mening het best in de slotzin samenvatten: 'Voor wien het
schrift der architectuur te lezen weet, is het duidelijk, dat er slechts één bouwkunst is evenals er slechts één God is; en dat, evenals er slechts één rituaal is om het eene
middelpunt der geheele waarheid, de heilige schrijn waar het mysterie voltrokken wordt te
bereiken, er slechts één systeem is, dat de kunst hanteert; n.l. het systeem van den
sterken en steeds opgerichten geest.'(21) In zijn lezing over landelijke architectuur gaf De
Bazel juist zeer praktische aanwijzigingen om goed te bouwen. Hij klaagde daarin over
plannen voor wegenaanleg en de verdeling in kleine bouwpercelen die het ontwerpen van
een goede situatie bemoeilijken: 'In vele z.g. villaparken ziet men daarvan treurige
resultaten: wegen die zich in allerlei bochten wringen en huizen die scheef gezet worden
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ten opzichte van die kronkelende wegen, golden een tijd lang en nog als het meest
modern; men noemt dat riant gelegen. In waarheid toonen zulke buurten, die men overal
bij uitbreidende steden en dorpen kan vinden, de meest hopeloos verwarde groepeering en
volkomen gemis aan rust en karakter.' Hiermee onderstreepte De Bazel het belang van
een goede situering van het bouwterrein: 'De situatie, waaronder ik dan versta de plaats
van het bouwwerk ten opzichte van het geheel der factoren waarvan het afhankelijk is [...],
[is] het uitgangspunt van alle praktischen arbeid, waardoor voornamelijk de welstand van
het werk en de harmonie met de omgeving bepaald wordt.'(22) De Bazel sprak zijn afkeur
uit tegen architecten die hun werk gebruikten om zich er slechts in uit te leven. Een goede
architect moest zijn standpunt ten opzichte van de mensheid in het algemeen en de
samenleving in het bijzonder voorop stellen.(23) Daarnaast zag hij, onder invloed van de
theosofie, de taak van de bouwmeester als een priesterlijke taak: 'zooals de Bouwmeester
van het heelal orde en regelmaat schiep uit den chaos, zoo was ook de taak van den
aardschen bouwmeester orde en regelmaat na te streven, aldus pogende zijne
scheppingen een zuivere weerklank te doen geven van het goddelijk rythme, het kenteeken
van ware schoonheid!'(24) Zijn ideeën over architectuur waren derhalve zeer ideologisch
en bleven steeds beïnvloed door het theosofische gedachtengoed.
Lidmaatschappen van verenigingen
Samen met Lauweriks schreef De Bazel zich op 31 mei 1894 in als lid van de Theosofische
Vereniging. De theosofie zou vanaf dat moment de aard van zijn ideeën en werk voor een
belangrijk deel bepalen. Daarnaast stond De Bazel vanaf 1892 ingeschreven als gewoon lid
van het Genootschap Architectura et Amicitia in Amsterdam. Bij de overige leden van dit
architectuurgenootschap trok hij al snel de aandacht door de ontwerpen die hij inzond op
de prijsvragen die het genootschap uitschreef. Vanaf 1897 was hij secretaris van de
redactie van het verenigingsorgaan en in 1899 werd hij tot voorzitter van de vereniging zelf
gekozen. Hij was mede-oprichter en voorzitter van de 'Nederlandsche Vereeniging voor
Ambachts- en Nijverheidskunst'. Van 1899 tot 1901 en van 1919 tot 1923 was hij bovendien
voorzitter van het genootschap Architectura et Amicitia, en van 1909 tot 1913 voorzitter van
de Bond van Nederlandse Architecten. Deze bond had hij opgericht 'ter verheffing van het
moreele standpunt van den architectenstand, neergelegd in de door hem geredigeerde
'Eerecode'.'(25)
Gedurende zijn hele leven zette De Bazel zich daarnaast in voor de vele organisaties waar
hij lid van was. Van 1896 tot 1899 nam hij zitting in de commissie voor het afleggen van
proeven van bekwaamheid van het timmervak, in 1900 was hij lid van de Maatschappij tot
Veredeling van het Ambacht, in 1910 van Nederlandse Oudheidkundige Bond, in 1911 van
de Commissie van Advies Bebouwing Gemeente Bouwterreinen Amsterdam en in 1912 van
het Verbond van Nederlandse Kunstverenigingen. Vanaf 1912 was De Bazel lid van het
hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en van de
Bouwkunstcommissie van Bond Heemschut. Ook was hij lid van de Commissie voor
Stadsschoon in 1913, van het Algemeen Bestuur van de Vereeniging voor Voortgezet en
Hooger Bouwkunst Onderricht in 1917 en van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
vanaf 1918.(26)
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Deelname aan prijsvragen
Hoewel De Bazel aan verschillende prijsvragen deelnam, is er nooit een prijsvraagontwerp
van hem uitgevoerd. Dit betekende niet dat er geen waardering bestond voor zijn
ontwerpen. Zijn inzendingen voor een aantal prijsvragen die door het genootschap
Architectura et Amicitia aan het eind van de negentiende eeuw waren uitgeschreven,
kregen veel waardering. Deze prijsvragen betroffen verschillende disciplines, waaronder
bouwkunst, toegepaste en grafische kunst. Vooral de zorg waarmee het getekend was, het
talent waarmee het was opgelost, de vakkennis die eruit sprak en de ingetogen
tekenvaardigheid waarover de maker beschikte, werd door de verschillende jury's
geroemd. Volgens architect Nijhoff werd zijn talent echter niet volledig onderkend, omdat
de wat conservatieve beoordeelaars meer keken naar het tekentalent van de inzenders dan
naar het wezen van de ontworpen architectuur. De gedachten die aan de ontwerpen van De
Bazel ten grondslag lagen en het begrip van organische eenheid ontging de jury daardoor.
(27) Uit de periode die hij op het bureau van Cuypers werkte (1889-1895) dateren zeven
architectuurontwerpen. Voor de prijsvragen van de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst ontwierp De Bazel een Plattelands Herberg (1890), een Provinciaal Museum
van Oudheden (1890) en een Ingang met Portierswoning van een Buitenplaats (1891). Voor
deze drie ontwerpen kreeg De Bazel bekroningen, voor het museum een tweede prijs. Ook
de antwoorden op de prijsvragen van Architectura et Amicitia werden bekroond. Een
ontwerp voor een Schilderatelier (1893) kreeg een eervolle vermelding, zijn tekeningen
voor een Genootschapsgebouw voor Architecten (1895) ontvingen de eerste prijs, en ook de
antwoorden op de prijsvragen voor een Badinrichting (1894) en een Bibliotheekgebouw
(1896) waren goed voor een bekroning. In 1913 deed De Bazel mee aan een besloten
prijsvraag voor een stadhuis in Rotterdam, waarvoor ook de architecten Evers, Brinkman,
Van der Tak, Kromhout, Stuijt, Overeijnder, Van Goor, Klinkhamer en Van der Steur waren
uitgenodigd. In 1922 nam hij nog deel aan de prijsvraag voor een uitbreiding van de Tweede
Kamer in Den Haag. De Bazel was daarnaast zelf ook regelmatig jurylid. Vanaf 1896 nam
hij zitting, eerst voor het genootschap Architectura et Amicitia, later voor Bouwkunst en
Vriendschap.(28)
Tuinarchitect
Bij zijn landhuizen ontwierp De Bazel vaak ook de tuinen. Hij begon met het maken van
deze tuinontwerpen vanaf het moment dat hij in 1902 als zelfstandig architect in Bussum
werkzaam was. In totaal maakte hij ontwerpen voor 28 tuinen, waarvan de meesten in de
periode 1909-1917 zijn vervaardigd.(29) De Bazel werkte steeds vanuit een rechtlijnige
aanleg waarbij vanaf een erker, venster of deur een as in de tuin liep. De tuin zelf was zeer
symmetrisch en wanneer ze uit enkele verschillende delen bestond, waren die delen rond
een eigen symmetrie-as ontworpen. Met dergelijke classicistische ontwerpen was De
Bazel zeer modern voor zijn tijd. De Engelse landschapstuin was toen namelijk nog de
norm. Vaak liet hij het huis op een verhoging plaatsen met een aangrenzend terras op
hetzelfde niveau. De overgang naar de tuin geschiedde dan door trappartijen en
keermuren. Als de eigenaar van het huis over een groot perceel beschikte, liet De Bazel de
klassieke tuin overgaan in een natuurlijker bosgedeelte. Een enkele keer lagen de
wandelpaden hier eveneens symmetrisch ten opzichte van de hoofdas. Eenheid tussen
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huis en tuin werd eveneens bereikt door het orthogonale raster met afmetingen tussen
twee en tien meter waarop beide gedeelten werden ontworpen. Deze ver doorgevoerde
harmonisering paste De Bazel echter maar tot omstreeks 1915 toe. Daarna ging hij over op
eenvoudiger vormen rond de hoofdas, die niet meer in alle gevallen als wandelpad dienst
deed. Begin en einde van de as werden wel steeds gemarkeerd, met een trap,
beeldhouwwerk of opvallende beplanting.
Enkele objecten uit het oeuvre
Genootschapsgebouw voor Architecten
In 1896 schreef Architectura et Amicitia een prijsvraag uit voor een Genootschapsgebouw
voor architecten. Volgens het programma van eisen moest het gebouw op de hoek van
twee straten in een grote stad komen te liggen. Het terrein had een oppervlakte van 22 bij
15 meter en was aan beide zijden ingesloten door huizen met een diepte van 11 meter. Op
de verdieping die aan de straatkant was gesitueerd, zou een artiestencafé met een
afzonderlijke ingang moeten komen. De toegangen tot de hoofdverdieping en het
trappenhuis moesten een monumentaal karakter hebben. Het gebouw diende in ieder
geval te bevatten: een portiersloge, garderobe, vergaderzaal voor honderd personen,
sociëteitszaal, bestuurskamer, bibliotheek, studielokaal voor het tekenen naar model,
enkele ateliers, kleedkamer voor modellen, woning voor de conciërge en een slaapkamer
voor de kastelein. De plattegronden, gevels en twee doorsnedes met schaal 1 op 100
dienden opgestuurd te worden met daarnaast twee details van de ornamenten van in- en
exterieur en een perspectief van de gevels.(30)
De Bazel zond een ontwerp in onder motto 'N'. Voor het ontwerp van de gevels, die met
bergsteen opgetrokken moesten worden, maakte hij gebruik van een Egyptische driehoek
voor de verhoudingen. Hij ondervond bovendien invloed van de gevels die Berlage ontwierp
voor het kantoorgebouw van de 'Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en
Lijfrente' in Amsterdam en de gebouwen voor 'De Nederlanden van 1845' in Amsterdam en
Den Haag. De manier waarop De Bazel deze gevels in zijn Genootschapsgebouw verwerkte
heeft volgens Reinink weer invloed gehad op het uiteindelijke ontwerp dat Berlage in 1898
voor de Beurs maakte. Het bijzondere element aan De Bazels ontwerp was dat hij de
zuidelijke gevel als één geheel behandelde, als een vlakke begrenzing van een rechtkantig
blok. Dit aspect zou Berlage overgenomen hebben in zijn Beurs. De zuidgevel in de
perspectieftekening van De Bazel heeft in spiegelbeeld vrijwel dezelfde omtrek als de
zuidelijke gevel van de Beurs. Daarnaast ontwierp De Bazel de grote vensterpartij in die
gevel als een samenstel van kleine rechthoekige vensters in een groot, uit verticalen en
horizontalen bestaand raamwerk.
In het interieur groepeerde hij de verschillende vertrekken in de ruimte, door gebruik te
maken van twee 'split-levels'. Hij paste daarbinnen zoveel mogelijk symmetrie en axialiteit
toe. De ruimte die met 'kroeg' is aangeduid, is aangelegd volgens een lengte-as, die nog
geaccentueerd wordt door het lange buffet. Aan weerszijde van deze as is de ruimte
symmetrisch ingedeeld. Tegenoverliggende wanden werden bovendien steeds op dezelfde
symmetrische wijze ingedeeld. Tegenover de ingang is bijvoorbeeld een brede nis in de
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wand bedacht, die even breed is. Zo is telkens een tegenoverliggende wand op dezelfde
symmetrische wijze ingedeeld.
De prijsvraagjury, bestaande uit H.P. Berlage, Jos.Th.J. Cuypers en J.A. van Straaten,
bracht in april 1897 rapport uit. Zij vond het ontwerp van De Bazel al op het eerste gezicht
interessant. De plattegronden vonden ze met grote zorg ingedeeld en de ingangen waren
goed geplaatst.(31) De zalen van de verdieping had hij op een fraaie wijze met elkaar
verbonden en alle verdiepingen straalden een monumentaliteit uit. Daarbinnen nam de
zwaarte van de muurmassa's op een regelmatige wijze af en kwam tegelijkertijd overeen
met de functie van de verschillende ruimtes. De gevels van het genootschapsgebouw
waren volgens de jury duidelijk van vorm en de indeling van het interieur was aan het
karakteristieke exterieur af te lezen. De detaillering van het geheel vertoonde zowel in het
interieur als in het exterieur een persoonlijke vorm van ornamenteren. De decoratie was
als geheel ontworpen en door het hele gebouw goed doorgevoerd. De tekeningen waren
duidelijk en 'frisch', zonder 'valsche effekten noch aangeleerde handigheden'. Op de
ontwerpen waren alle vormen rustig en eenvoudig getekend. 'Het aantrekkelijke, wat de
meeste reproducties van klassieke bouwwerken hebben, is voor een goed deel eigen aan
dit ontwerp.'
Landhuis 'De Maerle'
Van de vele landhuizen die De Bazel in Het Gooi bouwde, is dat voor de schilder Van
Blaaderen één van de bekendste en kreeg de meeste navolging. Het kunstenaarsechtpaar
Maria van Blaaderen-Hoogendijk en Gerrit van Blaaderen had in 1905 op een
tentoonstelling in Amsterdam reproducties naar werk van De Bazel gezien en een bezoek
gebracht aan zijn boerderij in Oud-Bussum. Deze ontwerpen beantwoordden aan het beeld
dat Van Blaaderen en zijn vrouw van het ideale buitenhuis hadden. Dit woonhuis moest
bovendien twee ateliers op het noordoosten hebben, één voor Van Blaaderen en één voor
zijn vrouw. Tegelijkertijd had het echtpaar reeds bepaald dat de grote kamer op de begane
grond, die ze als huiskamer wilden gebruiken, 8 bij 6 meter moest meten en een hoog
raam boven de lambrizering moest hebben. De eetkamer mocht vooral niet groter zijn dan
5 bij 4,50 en op de bovenverdieping wensten ze een badkamer, twee grote en drie of vier
kleine kamers.(32) Het huis moest gebouwd worden in Het Gooi. Dit gebied, en met name
de dorpen Blaricum, Bussum, Huizen en Laren, vormde voor kunstenaars een geliefde
plaats om zich te vestigen. In deze omgeving kwam het landhuis als woontype dan ook tot
ontwikkeling, mede door de behoefte van de kunstenaars een huis te vinden dat aansloot
bij hun levenswijze.(33) De vrij armoedige boerderijen, die reeds lange tijd in dit gebied
gemeengoed waren, vormden met hun rieten daken, lage muren en vensters met
roedeverdeling en luiken de perfecte verbeelding van hun ideeën over eerlijkheid en
functionaliteit. Bovendien waren deze huizen voor hen van nature romantisch landelijk en
schilderachtig. Ook Van Blaaderen en zijn vrouw vroegen De Bazel een huis te ontwerpen
met een rieten dak. Een donkerrode baksteen moest het bouwmateriaal vormen en van
binnen wilden ze het eenvoudig hebben, 'maar niet zoo met die moderne uiterlijke
aardigheden.'(34)
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Er zijn 18 schetsontwerpen bewaard, die De Bazel heeft gemaakt vanaf het moment dat de
plaats waar het huis moest komen bekend was.(35) Enkele ontwerpen zijn gedateerd en
beslaan de maanden mei, juni en juli van 1906. De harmonie tussen de ruimtes binnen het
huis vormden al vanaf het begin een uitgangspunt. De afmeting van de huiskamer bedroeg
6 bij 8. Het rastersysteem dat hij voor de plattegrond ontwierp was dan ook geheel
gebaseerd op deze maten. Vanuit deze vastgestelde afmetingen ontwikkelde De Bazel een
plattegrond die bestond uit rechthoeken van 80 bij 120 centimeter met een hoogte die op
een systeem van 80 centimeter was getekend. Met dit rastersysteem was de ruimte van
het huis opgebouwd uit parallellepipeda van 80 bij 120 bij 80 centimeter en vormden de
rechthoekige blokken van verschillende afmetingen de kamers van het huis. In de loop van
het ontwerpproces bleef deze standaard gehandhaafd, waarbij De Bazel trachtte, door de
vaststaande huiskamervorm een kwartslag te draaien, tot een nieuwe oplossing van
ruimteverdeling en plattegrondvorm te komen. In zijn zoektocht naar het definitieve
ontwerp blijkt de vorm van de huiskamer dan ook een sleutelrol te vervullen.
Het uiteindelijke ontwerp dat de Bazel maakte en dat werd goedgekeurd door het echtpaar
Van Blaaderen bestaat uit een in opzet symmetrisch bouwplan met één uitbouw naar
achteren en één naar rechts. Twee gelijke blokvormen met ertussenin een smaller blok
dat aan de achterkant inspringt, vormen het symmetrische deel van het huis. Het rechter
blok is aan de achterkant verlengd met een even groot rechthoekig volume en aan de
zijkant verbreed met een minder breed en minder lang blok. Alle functionele ruimtes,
zoals keuken en atelier, zijn in dit rechterdeel geplaatst, terwijl het linkerdeel huis- en
eetkamer, de representatieve ruimtes, herbergt. Het middendeel vormt de ingang en
verbinding tussen deze delen en de opgang naar de bovenverdiepingen. De eerste
verdieping heeft, op de uitbouw aan de zijkant na, dezelfde plattegrondvorm als de begane
grond. Ook hier liggen de belangrijkste kamers in het linkerdeel en de meer functionele
ruimten in het rechter gedeelte. Het middendeel vormt weer de verbinding tussen deze
twee delen en bevat ruimtes die voor beide delen van belang zijn. De zolderverdieping
beslaat alleen het symmetrische deel van de plattegrond en wordt ook alleen functioneel
als zolder gebruikt. De voorgevel van het huis benadrukt de symmetrie in de plattegrond.
Het middendeel is het meest benadrukt door een topgevel en wordt geflankeerd door twee
identieke delen met dezelfde brede vensters. De aanbouwen zijn ook in de gevel als aparte
bouwdelen behandeld, waardoor de zijgevels en de achtergevels niet de symmetrie
vertonen die bij de voorgevel te zien is. Bij de achtergevel vertoont de bovenverdieping die
symmetrie echter wel. Met dit principe van het benadrukken van de symmetrie en
tegelijkertijd het toevoegen van aanbouwen die een al te rigide symmetrie voorkomen, past
dit buitenhuis van De Bazel binnen de vormprincipes van de Engelse landhuisbouw die in
zijn tijd en in het gebied van Het Gooi opgeld deden.(36) Ook de scheiding tussen
representatieve en functionele ruimten met in het midden de 'hall' is van de indeling van
Engelse plattegronden afgeleid. Door het ontwerp voor de tuin bij het woonhuis wordt deze
scheiding nog extra benadrukt en geeft door de aanleg ervan bovendien een 'routing' aan
het huis. Op de geveltekeningen is te zien dat De Bazel, met uitsluiting van de voorgevel, de
scheiding tussen functionele en representatieve ruimtes in de verschillende gevels tot
uitdrukking heeft laten komen. Dit komt bijvoorbeeld goed tot uitdrukking in de noordwest
gevel waar een topgevel het representatieve deel benadrukt, het functionele deel een
uitbouw met rieten kap heeft en het doorgangsdeel brede ramen heeft en iets is
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teruggeplaatst ten opzichte van de andere gevels. Met deze variatie van in- en
uitspringende delen past het huis zich aan de omliggende natuurlijke omgeving aan en
geeft bovendien een afwisseling in licht- en schaduwwerking, iets wat in schilderachtige
Engelse landhuizen zo gebruikelijk was. Omgekeerd betekende deze variatie aan de
buitenkant ook dat de plattegrond vrij geordend kon worden. De Bazel heeft de vertrekken
dan ook daar geplaatst waar ze het beste tot hun recht kwamen en bereikte met de
toepassing van het rastersysteem dat dit landhuis dan ook de harmonie tussen bouwwerk
en omgeving ging verbeelden.
Toen tien jaar later architect J.W. Hanrath de opdracht kreeg ditzelfde huis te verbouwen,
ging de hele architectenwereld zich ermee bemoeien; de kwestie van de verbouwing van
het landhuis De Maerle werd onder kunstenaars een nationale discussie. In het weekblad
Architectura verscheen op een gegeven moment in elk nummer wel een reactie op het
conflict tussen de bouwmeester van het woonhuis en de verbouwer ervan. De discussie
draaide om de vraag of een architect die de opdracht krijgt het bouwwerk van een nog
levende architect te verbouwen, deze opdracht wel dient aan te nemen. En indien hij dat
wel doet of het ontwerp dan in overleg met de oorspronkelijke architect moet worden
gemaakt. De manier waarop Hanrath de hele kwestie afhandelde, schoot De Bazel echter
in het verkeerde keelgat. Hij schreef in 1917: 'Aan woonhuizen en dergelijke gebouwen
[kan] niet de dwingende eisch van onvergankelijkheid worden gesteld. Zulke gebouwen zijn
tot op zekere hoogte levende dingen, ze moeten met het menschelijke leven dat zich er van
bedient, mede kunnen groeien en bereid zijn desnoods geheel te verdwijnen. Wanneer ze
geacht kunnen worden de organische eenheid van een kunstwerk te bezitten, is wijziging
uiteraard een zeer moeilijk en met omzichtigheid te behandelen probleem; dat mijns
inziens buitengewoon moeilijk met het noodige gevoelig respect, door anderen dan den
maker van het werk is te behandelen en zeer zeker op de allereerste plaats, indien hij nog
leeft en werkt, aan dezen oplossing behoort te worden toevertrouwd.'(37) De Bazel verloor
zijn altijd waardige en rustige houding, omdat de buitenkant van zijn huis wel degelijk werd
veranderd: 'Ik [zou] te voren niet weten te zeggen, of het mij na afloop van een werk niet
aangenamer zou zijn, dat het b.v. maar afbrandde, inplaats van te worden vereeuwigd;
eerst wanneer gedurende jaren volgehouden anderer opinie het werk gechacheteerd heeft,
is er voor die anderen, d.w.z. voor de gemeenschap, een ideëel belang bij niet-verminking,
of bij noodzakelijke wijziging, dat zulks op de beste wijze geschiedt.'(38) Een verandering
zonder zijn instemming betekende bijna zeker een aantasting van de harmonie die hij na
zovele ontwerpstadia had weten te verwezenlijken. Een andere architect zou deze
harmonie zeker teniet doen en daarmee dan ook de samenleving schaden.
De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst stelde Hanrath in het gelijk, tot
verontwaardiging van De Bazel: 'de heeren collegas enz. hebben uittentreure herhaald dat
dit nu mijn beste werk en een kunstwerk is. Men zou dan logisch kunnen verwachten dat
deze meening ook uit de daden blijkt.'(39) Hiermee was De Bazel de enige die de discussie
met een verbitterd gevoel verliet. De overige kunstenaars gingen over tot de orde van de
dag. Of zoals Der Kinderen opmerkte: 'Maar waartoe dient zulk getwist? Er is toch zooveel
belangrijker werk te doen.'(40)
Stadhuis Rotterdam
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In 1912 werd een besloten prijsvraag uitgeschreven die het ontwerp voor een Rotterdams
stadhuis moest opleveren. Als locatie was na jarenlang overleg de Coolsingel gekozen. De
architecten M. Brinkman, C.B. van der Tak, H. Evers, W. Kromhout, Jan Stuijt, K.P.C. de
Bazel, W.F. Overeijnder en C.N. van Goor, J.F. Klinkhamer en J.A.G. van der Steur waren
uitgenodigd een ontwerp in te sturen. De laatste drie bedankten voor de eer en A. Otten
kwam in de plaats van Van Goor. Architect Berlage was uitgesloten van deelname, wat
leidde tot een adres van de B.N.A. aan de gemeenteraad waarin verschillende Nederlandse
architecten hun ongenoegen uitten over deze gang van zaken.(41) De jury bestond uit
burgemeester van Rotterdam A.R. Zimmerman, J.H.W. Leliman, Jos.Th.J. Cuypers, D.E.C.
Knuttel, C. Muysken, A. Salm, J.P. Stok, A.C. Burgdorffer en C.J. Struijk. Zij beoordeelden
het ontwerp van Henri Evers, hoogleraar in Delft, als het beste.(42) Het was destijds een
publiek geheim dat de burgemeester van het begin af aan reeds een duidelijke voorkeur
had voor deze bevriende architect. De twee hadden samen verschillende buitenlandse
reizen gemaakt en Evers had al een voorontwerp gemaakt. Hij wilde dit alleen ter
beschikking stellen aan de andere architecten indien zijn ontwerp ook mocht meedingen in
de prijsvraag.(43)
Onder motto 'Aquarius' stuurde De Bazel zijn ontwerp in, dat één van de belangrijkste
scheppingen in zijn oeuvre is geworden. Het doet denken aan het gebouw dat hij een jaar
eerder ontwierp voor de Heidemaatschappij in Arnhem, maar het is monumentaler en van
een grootstedelijk karakter. Volgens het programma van eisen diende het raadhuis twee
functies te vervullen: representatief en administratief. Deze functiescheiding moest ook in
de plattegronden tot uitdrukking komen, met het representatieve gedeelte aan het
hoofdfront. Als oplossing bedacht De Bazel voor dit gedeelte een breed frontgebouw, dat
door een binnenplaats gescheiden is van het daarachter gelegen eigenlijke raadhuis. Het
granieten middengebouw wordt bekroond met een koepel en bevat een feestzaal met
daarachter de raadszaal. Voor het administratieve deel koos de architect als esthetisch en
functioneel element een toren als bekroning, die de plaats aanduidt van de ingang van dit
gedeelte. Twee vooruitspringende vleugels, met in het midden een torenkoepel, verbinden
dit weer met het frontgebouw. Zijn ontwerp kwam tot stand door de toepassing van een
geometrisch systeem. Voor het ontwerpen van de plattegrond gebruikte De Bazel
diagonalen van 45°, voor de opstand van het gebouw een moduul van 3.60.(44) De decoratie
van het gebouw ontstond ook vanuit deze maateenheid. Over het hele gebouw lopen
banden van afwisselend natuur- en baksteen en in de borstweringen zijn reliëfs van
vierkanten en meanderpatronen aangebracht.
Aangezien De Bazel het niet eens was met de kritiek van de jury op zijn ontwerp en het
juryrapport volgens hem enkele misvattingen bevatte, schreef hij een open brief aan de
jury die gepubliceerd werd in de tijdschriften De Opmerker en Architectura.(45) Hierin
geeft hij in 36 punten commentaar op de opmerkingen die de juryleden plaatsten inzake de
kostenbegroting, de constructie, de lichtverdeling en het practisch gebruik en de verdeling
van de ruimten. Het komt er op neer dat De Bazel de jury verwijt zijn plannen niet serieus
bestudeerd te hebben, en het ontwerp S.P.Q.R. van Evers op andere wijze te hebben
beoordeeld. Op de opmerking van de jury dat de plattegrond- en geveltekeningen
verschillende afmetingen vertonen, reageert de architect met: 'Het meten met den
duimstok naar opgeplakte teekeningen (het papier pleegt zooals overbekend is, in een

20

Bazel, K.P.C. de / Archief

BAZE

richting te rekken) schijnt de Jury hier parten te hebben gespeeld.'(46) De tekeningen
hadden precies dezelfde afmetingen. Naar aanleiding van de kritiek op de entree en
hoofdvestibule die ter hoogte van de begane grond 'zeer slecht' verlicht zouden zijn, merkt
De Bazel op dat de jury het bij Evers verwoordt als: '[de gangen] zullen slechts matig
verlicht zijn'.(47) De hoofdvraag die De Bazel de jury wilde stellen was of men bij het
beoordelen van de waarde van een architectonisch ontwerp wel vruchtbaar en rechtvaardig
te werk ging als de nadruk op detailkritiek lag en daarbij het grote geheel uit het oog
verloor. 'Zoo doende toch loopt men gevaar, om [door] de boomen het bosch niet meer te
zien en vooral het gezang niet te vernemen van de vogelen die er in wonen.'(48)
Er kwam veel kritiek van vakgenoten op het ontwerp dat de juryleden verkozen. Vooral het
eclectische karakter van het stadhuis van Evers stond veel critici niet aan. Een echt eigen
karakter hadden volgens hen alleen de ontwerpen van Kromhout en De Bazel.(49) Het
eenvoudige en heldere ontwerp van De Bazel werd geprezen, zijn ingetogen verfijnde
architectuur zou zich natuurlijk uit de plattegrond ontwikkeld hebben. Dankzij de
vermijding van uiterlijke accenten was dit een zuiver architectonische schepping te
noemen. Ook werd De Bazel de enige genoemd die zijn persoonlijke opvatting van
moderne architectuur tot uiting had weten te brengen. Met zijn zeer bekoorlijke
architectuur, schitterende middenpartij en hoekpaviljoens vonden de critici dit een werk uit
één stuk. De vreemde gang van zaken bij deze prijsvraag zorgde er echter voor dat het
mooiste ontwerp niet uitgevoerd werd en Rotterdam genoegen moest nemen met een
'armzalig bijeengekunstelde Renaissancetent'. Het publiek kon echter pas achteraf kritiek
leveren, want de burgemeester had bepaald dat de ingezonden ontwerpen niet
gepubliceerd mochten worden voordat de jury haar keuze had gemaakt. Maar om met De
Bazel te spreken: 'elke stad krijgt wat zij waard is'.(50)
Hoofdkantoor Nederlandsche Handel-Maatschappij
'Deze groot geziene compositie van een rustige eenheid in zijn gelede massaalheid,
overtogen met een waas van fijne details, waaraan niets kan worden afgenomen, noch aan
toegevoegd, is ondanks de vele technische puzzles, welke moeten worden opgelost, dank
zij De Bazel's wiskundig-architectonisch intellect, geworden tot een gaaf, eenvoudig
geheel, sereen in zijn edele rust.', aldus Meijer in 1926 na de voltooiing van het gebouw.
(51) Reeds in 1907 begon de geschiedenis van de bouw van het hoofdkantoor voor de
Nederlandsche Handel-Maatschappij. Toen besloot de gemeenteraad van Amsterdam dat
de Vijzelstraat 22 meter verbreed diende te worden om het toenemende verkeer beter te
kunnen reguleren. Pas in 1917 werd daartoe de bebouwing aan de westzijde van de straat
afgebroken en de grond onteigend. Een esthetisch adviseur moest daarbij de eenheid in de
bebouwing waarborgen. De Bazel kreeg deze functie toegewezen en maakte aanvankelijk
een ontwerp waarbij aan één zijde van de straat een arcade moest komen, die herinnerde
aan die van de Rue de Rivoli in Parijs.(52) Toen de architect echter ook de opdracht kreeg
het kantoorgebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij aan de Vijzelstraat te
bouwen, veranderde daarmee ook het stedenbouwkundige plan. Met de technisch adviseur
van de NHM-directie J.J.J. de Bruyn maakte De Bazel een reis langs grootschalige
kantoorgebouwen in Hamburg, Kopenhagen en Stockholm. Zo kwam het dat de harmonie
van de straatwand het verloor van het grootstedelijke gebaar, een bakstenen
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wolkenkrabbervariant. De Bazel werd het adviseurschap verder ontzegd, en overschreed
vervolgens onder druk van zijn opdrachtgevers de toegestane bouwhoogte met tien meter.
Uit veiligheidsoverwegingen werd bovendien de realisatie van arcades en winkels in de
Vijzelstraat geweigerd en werden slechts vier etalages toegestaan.
Het gebouw dat er uiteindelijk in 1926 is gekomen wordt gezien als een hoogtepunt in het
oeuvre van De Bazel. Het telt tien bouwlagen, waarvan de bovenste twee terugspringen. De
gevels zijn ritmisch gemodelleerd door de toepassing van pilasters, erkers, nissen en
hoekvullingen. Dit wordt nog versterkt door het gebruik van afwisselend baksteen en
graniet in een blok- en bandpatroon en geometrische ornamenten op een hoge seymieten
sokkel. De constructie bestaat uit een betonskelet met kolommen die afwisselend vierkant
en achthoekig zijn. Deze zijn op basis van een modulus-schema ritmisch verdeeld
waardoor in het midden van het pand twee lichthoven over alle verdiepingen konden lopen.
Hier is niet alleen de invloed van Frank Lloyd Wrights Larkin Building in Buffalo te
bespeuren, maar ook die van het hoofdkantoor van scheepswerf Blohm & Voss in
Hamburg. Het rastersysteem voor het gebouw bestond uit rechthoeken van 3.60 bij 3.20
meter, de details werden ontworpen aan de hand van een moduul van 90 centimeter voor
de voorgevel en van 80 centimeter voor de zijgevels. De drie straatgevels zijn aan de
Vijzelstraat, de Keizersgracht en de Heerengracht gelegen. De honderd meter lange
Vijzelstraatzijde bevat vijf erkerachtige uitbouwen waarin de vensters, net als in de rest van
de gevel, in groepen van vier gekoppeld zijn. In het midden is de ingang geplaatst, die
bestaat uit twee bronzen deuren met aan weerszijden beeldhouwwerk van J. Mendes da
Costa met personificaties van Azië en Europa. Op de vierde verdieping is nog een
beeldengroep geplaatst van H.A. van den Eynden, voorstellende J.P. Coen, H.W. Daendels
en J.B. van Heutsz. De linkerhoek bevat een personificatie van de Scheepvaart door
beeldhouwer L. Zijl, de rechterhoek een beeld van J. Mendes da Costa voorstellende
Nijverheid en Handel. De 32 meter lange Heerengrachtgevel kreeg zeven traveeën, elk met
op iedere bouwlaag twee gekoppelde vensters. Boven de dienstingang kwam een
erkerachtige uitbouw. Een andere dienstingang en de publieke ingang naar de safe-deposit
waren aan de gevel van de Keizersgracht gesitueerd. De laatste is voorzien van dubbele
bronzen deuren met een door De Bazel ontworpen geometrische omlijsting met een
gestyleerde waakdierkop. De achtergevel is soberder uitgevoerd en bevat twee
uitspringende trap- en lifttorens aan de uiteinden. Daartussen zijn zeven erkers met
telkens drie gekoppelde vensters boven de parterre met zestien maal twee gekoppelde
vensters aangebracht.
De voltooiing van het gebouw heeft De Bazel niet meer beleefd. Architect C. van de Linde,
die sinds 1916 chef de bureau was, en al tijdens de lange periodes van ziekte van De Bazel
in 1921 en 1922 de leiding had over het bureau, nam na diens overlijden de verdere bouw
op zich. Aan de bestaande plannen veranderde hij weinig; zijn inbreng in de afbouw van het
interieur is nog steeds niet onderzocht. In de jaren vijftig werden er veranderingen in het
kantoorpand doorgevoerd. Vanwege ruimtegebrek werden de lichthoven ter hoogte van de
tweede etage afgesloten om extra kantoorruimte te creëren. Gedurende de periode tussen
1974 en 1979 vond er een ingrijpende herinrichting plaats onder leiding van J.F. Berghoef,
die tijdens de bouw in de jaren twintig een leerling van De Bazel was. Slechts op de tweede
en derde verdieping zijn kamers en gangen nog volledig oorspronkelijk gebleven.(53) In
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1991 werd het gebouw aangewezen als rijksmonument.(54) In 2006 zal na een grondige
verbouwing in het pand het Gemeentearchief van Amsterdam worden gehuisvest.
Slot
'Zijn bouwconceptie begon, zooals hij het placht uit te drukken, als het kuiken in het ei.
Maar hij liet niet af, voordat de kracht van zijn scheppend denken den vogel volschapen
voor zich zag, met uitgespreide vleugelen'.(55)
Hoewel hij al op 54-jarige leeftijd overleed en zijn leven beheerst werd door een zwakke
gezondheid, heeft dit De Bazel niet tegengehouden op vele gebieden actief te zijn. Hij was
lid van vele organisaties en voorzitter van belangrijke verenigingen als Architectura et
Amicitia en bonden als de Bond van Nederlandse Architecten. Daarnaast publiceerde hij
zijn opvattingen over kunst en architectuur en gaf hij lezingen. De Bazel heeft een groot
architectonisch oeuvre nagelaten dat niet alleen in zijn eigen tijd van groot belang was,
maar ook nu nog grote waarde heeft. Het belang van zijn oeuvre schuilt niet alleen in de
schoonheid van zijn werk, maar eveneens in de achterliggende gedachten en theorieën.
Zijn drang naar perfectie en de vanuit zijn theosofische levensovertuiging ontwikkelde
geometrische systemen creëerden de harmonie in zijn werk, maar de ideeën die De Bazel
had over de kunstenaar als dienaar van de samenleving zorgden ervoor dat zijn gebouwen
daarnaast ook 'menselijk' werden. Met invloeden van Viollet-le Duc, Morris, Messel en
Wright, en tijdgenoten als Cuypers, Bauer, Lauweriks en Berlage, ontwikkelde hij een
eigen architectuur die geïnspireerd was op de Egyptische, Mesapotamische en oosterse
vormentaal. Juist het feit dat hij geen navolger was van zijn voorgangers of tijdgenoten
maakt hem interessant: 'De Bazel boeit, zelfs voor degenen, die vanuit hun standpunt zijn
werk niet konden waardeeren, juist doordat het niet weergaf dezen tijd met zijn veelheid
van stroomingen, dus niet in den zin 'modern' was. Er is maar één woord, dat het werk
karakteriseert: 'edel'. Dat is: harmonisch, en van soberen eenvoud [...], wars van elk
dramatisch effect.'(56)
noten
1. Aangezien Karel sr. negen maanden eerder op reis was naar West-Indië, zal dit kind niet
van hem geweest zijn. Het kreeg dan ook de naam van zijn moeder. Reinink, 253.
2. In Amsterdam woonde hij aan de Van Oldenbarneveldstraat 20 en Jac. van Lennepstraat
40.
3. Reinink, 209.
4. In Bussum woonde De Bazel achtereenvolgens op Parklaan 1b, Meentweg 39 en
Meentweg 61.
5. Nijhoff, 21.
6. Nijhoff, 22.
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9. Nijhoff, 26.
10. De Bazel, 38-39; De Bazel, 189; De Bazel, 35.
11. Reinink, 37.
12. De Bazel, 32-35, 42-44.
13. De Bazel, 133; De Bazel, 172-175.
14. Aan het eind van zijn leven, in 1921 en 1922, was hij wederom lid van de redactie van
Architectura. Schilt, Van der Werf, 232-233.
15. Fanelli, 24-29.
16. Bock, Borst-Hoogendonk, 71.
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24. Blaauw, 272.
25. Meijer, 58.
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30. Kromhout, Zinsmeister, 99,100.
31. Berlage, Cuijpers, Van Straaten, 106.

23

24

Bazel, K.P.C. de / Archief

32. Archief NAi, BAZE, bergingseenheid 237.
33. De Haan, 111.
34. Archief NAi, BAZE, berginseenheid 237.
35. Archief NAi, BAZE, bergingseenheid 246.
36. De Haan, 91-131.
37. De Bazel, 161.
38. De Bazel, 187.
39. Archief NAi, BAZE, bergingseenheid 237.
40. Der Kinderen, 119.
41. Reinink, 147.
42. Leliman, 197-199.
43. Reinink, 148.
44. Reinink, 150-151.
45. De Bazel 1913.
46. De Bazel 1913, 234.
47. De Bazel 1913, 235.
48. De Bazel 1913, 260.
49. Architectura 1913, 200.
50. Meijer, 45.
51. Meijer, 47.
52. Lavell, 45.
53. De Bazel en De Bank, 15.
54. Metz, 6.
55. Veth, 101.
56. Meijer, 46.

BAZE

BAZE

Bazel, K.P.C. de / Archief

25

Bibliografie
Anoniem, De Bazel en De Bank, architect K.P.C. de Bazel en het hoofdkantoor van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij, Amsterdam z.j.
Anoniem, 'Het Rotterdamsche Raadhuis', Architectura, 21 (1913) 24-25, 200-202, 205-212.
Archief NAi, BAZE, bergingseenheid 237, 246, correspondentie en tekeningen landhuis 'De
Maerle'.
Bazel, K.P.C. de, 'Bouwkunst', Bouw- en Sierkunst, 1 (1898) 1, 32-35; 2, 42-44.
Bazel, K.P.C. de, 'Geometrie in de bouwkunst', Architectura, 6 (1896) 32, 133.
Bazel, K.P.C. de, 'Ingezonden', Architectura, 4 (1896), 189.
Bazel, K.P.C. de, 'Ingezonden', Architectura, 25 (1917) 20, 161-162.
Bazel, K.P.C. de, Landelijke architectuur, in: Rapport der conferentie over het bouwkunstig
element bij de bescherming der schoonheid van Nederland, Amsterdam 1912, 53-68.
Bazel, K.P.C. de, 'Open brief aan de jury van de Rotterdamsche Raadhuisprijsvraag',
Architectura, 21 (1913) 28-31, 234-236, 241-244, 259-260.
Bazel, K.P.C. de, 'Smeedwerk', Architectura, 1 (1893) 9, 38-39.
Bazel, K.P.C. de, 'Toepassing', Theosofia, 5 (1896), 35.
Bazel, K.P.C. de, 'Veredeling van het ambacht', Architectura, 6 (1898) 42, 172-174; 43, 175176.
Bazel, K.P.C. de, 'De verbouwing van 'De Maerle'', Architectura, 25 (1917) 22, 187.
Bazel, K.P.C. de, De verhouding van de bouwkunst tot de godsdienst, Amsterdam 1915.
Berlage, H.P., 'K.P.C. de Bazel', Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 16 (1906) 32, 72-87.
Berlage, H.P., Cuijpers, J.Th.J., Straaten, J.A. van, 'Jury-rapport der beoordeeling van de
ingekomen ontwerpen op de prijsvragen door het genootschap Architectura et Amicitia,
uitgeschreven voor het jaar 1896-97', Architectura, 5 (1897) 22, 106-108.
Blaauw, C.J., 'Bouwmeester K.P.C. de Bazel 1869-1923', De Gids, 91 (1927) 1, 269-277.
Blok, E., Jongere Tuinkunst 1900-1940, Tuinen van K.P.C. de Bazel, K.C. van Nes, G.
Bleeker, C.A. Cool en J.P. Fokker, Amsterdam 1992.
Bock, M., Borst-Hoogendonk, M., 'K.P.C. de Bazel' in: M. Bock (ed.), Architectura,
Amsterdam 1975, 71-81.

26

Bazel, K.P.C. de / Archief

BAZE

Fanelli, G., Moderne architectuur in Nederland 1900-1940, 's-Gravenhage 1978.
Haan, J. de, Villaparken in Nederland, een onderzoek aan de hand van het villapark Duin
en Daal te Bloemendaal 1897-1940, Haarlem 1986.
Kinderen, A.J. der, 'De verbouwing van 'De Maerle'', Bouwkundig Weekblad, 38 (1917) 21,
119.
Kromhout, W., Zinsmeister, A.H., 'Prijsvragen', Architectura, 4 (1896) 25, 99-100.
Lavell, B., Kanjers en knoerten, grote bouwplannen in een historische binnenstad als die
van Amsterdam, Amsterdam 1995.
Leliman, J.H.W., 'Prijsvragen. Rapport van de jury ter beoordeling der ontwerpen voor een
Raadhuis te Rotterdam', De Opmerker, 48 (1915) 25-28, 197-199, 204-207, 211-214, 220223.
Meijer, J. de, 'K.P.C. de Bazel, Bouwmeester 1869-1923, De mensch en de kunstenaar',
Maandblad voor Beeldende Kunsten, 3 (1926) 2, 44-58.
Metz, T., 'Meesterwerk De Bazel ademt nog koloniale sfeer', NRC Handelsblad 24-7 (1991)
6.
Nijhoff, C.W., 'K.P.C. de Bazel', Onze Kunst, 7 (1908) 3, 220-230 en 4, 21-32, 77-88.
Reinink, A.W., K.P.C. de Bazel Architect, Rotterdam 1993.
Schilt, J., Werf, J. van der, Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990, Rotterdam
1992.
Veth, J., 'K.P.C. de Bazel', De Gids, 88 (1924) 1, 99-102.
Opleiding:
Timmermansopleiding Den Haag/1873;Academie van Beeldende Kunsten Den Haag/18821888;
Nevenfuncties:
Quellinusschool Amsterdam/docent/1901-1903;Nederlandsche Vereeniging voor
Ambachts- en Nijverheidskunst/mede-oprichter en lid/;Commissie van advies bebouwing
gemeente bouwterreinen Amsterdam/lid/1911;Commissie van Nederlandse
Oudheidkundige Bond/lid/1910;Commissie behoud raadzaal/lid/1909;Hoofdbestuur
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/1912;Bouwkunstcommissie van Bond
Heemschut/lid/1912;Commissie voor stadsschoon/lid/1913;Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg/lid/1918;Commissie ter bestudering van het vraagstuk van den bouw
eener tuinstad of tuindorpen in de omgeving van Amsterdam/lid/;Het Binnenhuis Rokin
120 Amsterdam/medewerker/vanaf 1900;Prijsvraag

BAZE

Bazel, K.P.C. de / Archief

27

baksteentoepassingen/jurylid/1906;Prijsvraag Bouwkunst en Vriendschap
Rotterdam/jurylid/1905;Godon prijsvraag/jurylid/1908;Prijsvraag blok werkmanswoningen
op een hoek van een straat aan een gracht gelegen/jurylid/1899;Prijsvraag ontwerp voor
een buitendeur van een stadswoning/jurylid/1896;Prijsvraag Rouwkapel voor een
algemeen kerkhof/jurylid/1910;Prijsvraag hotel in een kleine badplaats/jurylid/1912
Archief:
NAi/BAZE
Den Haag
Amsterdam
Bussum
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag.
Rijksacademie van beeldende kunsten, Amsterdam
Architectura et Amicitea, Amsterdam
Atelier "De Ploeg"
Bazel, Karel Petrus Cornelis de
Nieukerken, Johannes Jacobus van (sr.)
Cuypers, Petrus Josephus Hubertus
Lauweriks*), Johannes Ludovicus Matheus
Leeuwen, Klaas van
Oorschot, C.
Manier van ordenen

Manier van ordenen
In 1965 is het archief van De Bazel bewerkt door A.W. Reinink; die schreef destijds zijn
proefschrift "K.P.C. de Bazel, architect" over het werk van De Bazel.De stukken in het
Rijksmuseum, met name de geschreven stukken, kregen een "Baz-nummer". De
tekeningen die bewaard werden bij de Academie van Bouwkunst kregen een "mapnummer". Na de overdracht van het archief aan het N.D.B. bleef deze tweedeling in de
nummering gehandhaafd.In de tweede helft van 1991 werd in het kader van de
verhuisoperatie van het NAi gestart met een nieuwe bewerking van het De Bazelarchief.
Mevr. Mirjam Heys, archivaris, nam de taak op zich de bestaande toegangen op het archief
om te werken tot een gedegen plaatsingslijst. Hierbij zouden latere aanwinsten en
'losgeraakte stukken' worden ingevoegd. Het archief werd verpakt in zuurvrije omslagen,
dozen en portefeuilles. In 1992 nam Alfred Marks deze taak over.Er werd besloten om het
archief uitgebreider te inventariseren; de reden hiervoor was dat het NAi plannen had om
een tentoonstelling te maken over het leven en werk van De Bazel.Bij deze inventarisatie is
geprobeerd de oude ordening zoveel mogelijk te herstellen. Hoe die ordening er precies
heeft uitgezien is moeilijk na te gaan, omdat er nauwelijks aanwijzingen zijn hoe De Bazel
zijn archief heeft geordend en bewaard.De Bazel hanteerde een besteklijst. Het
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manuscript van deze lijst bevindt zich in het archief. De lijst omvat 153 nummers van
werken, die op een enkele uitzondering na alle zijn uit- gevoerd. De lijst begint in 1895 met
de opdracht tot de verbouw van het woonhuis vanC.H. Walenkamp te Weesp en eindigt in
1923 met de uitbreiding van de Wilhelmina-Catharina-school te Amsterdam, een opdracht
die na het overlijden van De Bazel is uitgevoerd onder toezicht van het bureau De
Bazel.Deze besteklijst werd als uitgangspunt genomen voor de inventarisatie. De projecten
die op deze lijst vermeld staan, vormen samen met de "prijsvraagontwerpen" en de
"overige pro- jecten" het hoofdstuk "architectonische praktijk"; het centrale hoofdstuk van
deze inventarisatie.De prijsvraagontwerpen nemen vaak een bijzondere plaats in binnen
het oeuvre van een architect; het is dus uit kunsthistorische overwegingen dat deze
ontwerpen onder een noemer zijn samengebracht en beschreven. De "overige ontwerpen"
zijn alfabetisch geordend op plaatsnaam en daarbinnen weer op jaar. Meestal gaat het om
slechts enkele schetsen, maar er zijn ook vrijwel uitgewerkte plannen bij.De geschreven
stukken zoals correspondentie en bestekken zijn met de tekeningen samengebracht in één
beschrijving. Het onderscheid tussen Baz- en map-nummer is hiermee vervallen. Het
bleek dat er zich veel gevouwen tekeningen bij de geschreven stukken bevonden; deze zijn
gevlakt en bij de andere tekeningen gevoegd.Het hoofdstuk 'Architectonische praktijk'
wordt voorafgegaan door het hoofdstuk 'Administratie'. Een deel van De Bazels
correspondentie is als serie op jaar en alfabet geordend. Het gaat hier om de
correspondentie met personen, familie, vrienden en kennissen.De Bazel zat in vele
besturen, verenigingen e.d. waarmee hij veel correspondeerde. Deze correspondentie is
dossiermatig geordend. Het is niet meer na te gaan of de ordening van de correspondentie
door De Bazel zelf is opgezet, of dat het om een latere bewerking gaat. Aan deze ordening
is later niets meer veranderd.De Bazel heeft een groot aantal ontwerpen gemaakt, voor
o.a. meubels, textiel, glas en grafiek. Deze ontwerpen zijn in een hoofdstuk beschreven. De
ontwerpen waren gerangschikt op alfabet, waarbij bijvoorbeeld ontwerpen voor bedden en
meubels voor Boxman-Winkler in een B-map waren geborgen.Alfred Marks heeft alle
meubelontwerpen die aan een opdrachtgever waren toe te schrijven, uitgezocht en
alfabetisch op naam geordend.Alle ontwerpen die niet aan een opdrachtgever waren toe te
schrijven, zijn op meubelsoort bijeen gebracht en beschreven.Hierna volgen nog enkele
kleine hoofdstukken:- 'Studietekeningen': o.a. de gemaaktavondopleiding van De Bazel
aan Rijksacademie in Amsterdam.-'Collegedictaten'.-'Personalia'.Na de inventaris van het
archief volgt de beschrijving van de Documentatie. Hierin is de paragraaf 'Archivalia van
anderen' opgenomen; De Bazel heeft tekeningen verzameld van projecten, waarschijnlijk
als studiemateriaal voor eigen ontwerpen. Daarna volgt de geschreven documentatie,
zoals kranten- en tijdschriftartikelen. De fotodocumentatie is vrij omvangrijk.De ordening
van dit materiaal volgt de lijn van de inventaris; eerst de foto's van de (uitgevoerde)
projecten van de besteklijst, daarna de foto's van de overige projecten. Het gaat hier met
name om foto's van tekeningen en van maquettes. Vervolgens de foto's van de
meubelontwerpen en tenslotte de overige foto's, bijvoorbeeld de familiefoto's.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Binnen het NAi: Materiaal van De Bazel bevindt zich zich in het archief Roodenburgh
(ROOD), de Meulemanstichting (MEUL) en het gebouwdossier van het kantoor aan de
Vijzelstraat in Amsterdam van de Nederlandse Handelmaatschappij (CGBA) dat apart is
opgenomen in de collectie.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
BAZE.3 ARCHITECTONISCHE PRAKTIJK

BAZE.3.1 Ontwerpen in dienstverband bij Bureau Cuypers

BAZE56

BAZE57-59

BAZE.3 ARCHITECTONISCHE PRAKTIJK

BAZE.3.1 ONTWERPEN IN DIENSTVERBAND BIJ BUREAU CUYPERS
Tekeningen van K.P.C. de Bazel van diverse kerken
z.jr.
1 omslag
Tekeningen van K.P.C. de Bazel van diverse gebouwen
z.jr.
BAZE57
BAZE58
BAZE59

3 omslagen

Ontwerptekeningen, 1 omslag
Ontwerptekeningen, 1 omslag
Ontwerptekeningen, 1 omslag

BAZE.3.2 Ontwerpen in eigen beheer

BAZE.3.2.1 projecten van bestekkenlijst

BAZE60-61

BAZE.3.2 ONTWERPEN IN EIGEN BEHEER
BAZE.3.2.1 PROJECTEN VAN BESTEKKENLIJST
Woonhuis van C.H. Walenkamp
1895
BAZE60
BAZE61

BAZE62

BAZE63-66

Woonhuis "de Bremstruik" voor K.J.L. Alberdink Thijm
1900
Woonhuis voor mevrouw K.C. Boxman - Winkler
1901-1903
BAZE63
BAZE64
BAZE65
BAZE66

BAZE67-75

2 omslagen

Bestek en correspondentie verbouw woonhuis Walenkamp, 1 omslag
Ontwerptekeningen voor de verbouw van woonhuis Walenkamp, 1 omslag

1 omslag

4 omslagen

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Ontwerptekeningen van het woonhuis voor mevrouw K.C. Boxman Winkler, 1 omslag
Ontwerptekeningen van het woonhuis en latere aanbouw voor mevrouw K.C.
Boxman - Winkler, 1 omslag
Ontwerptekeningen van het woonhuis voor mevrouw K.C. Boxman Winkler, 1 omslag

Woonhuis met atelier "Op den Akker" voor J. Veth te Bussum
1902
2 omslagen, 7 tekeningenomslagen
BAZE67
BAZE68
BAZE69
BAZE70

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek van de opzichter van de verbouw van het woonhuis en atelier "Op
den akker", 1 omslag
Ontwerptekeningen voor de verbouw van het woonhuis en atelier "Op den
Akker" van J. Veth, 1 omslag
Ontwerptekeningen voor de verbouw van het woonhuis en atelier "Op den
Akker" en de omliggende tuin van J. Veth, 1 omslag
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BAZE71
BAZE72
BAZE73
BAZE74
BAZE75

BAZE76-77

Ontwerptekeningen voor de verbouw van het woonhuis en atelier "Op den
Akker" van J. Veth, 1 omslag
Ontwerptekeningen voor de verbouw van het woonhuis en atelier "Op den
Akker" van J. Veth, 1 omslag
Ontwerptekeningen voor de verbouw van het woonhuis en atelier "Op den
Akker" van J. Veth, 1 omslag
Ontwerptekeningen voor de verbouw van het woonhuis en atelier "Op den
Akker" van J. Veth, 1 omslag
Ontwerptekeningen voor de verbouw van het woonhuis en atelier "Op den
Akker" van J. Veth, 1 omslag

Bakkerij van H. Witsenburg in den Helder; verbouwing
1902
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE76
BAZE77

BAZE78-80

BAZE

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen bakkerij H. Witsenburg in den Helder, 1 tekeningenomslag

Woonhuis van J. van Woensel Kooy op het landgoed "Oud Bussum" te
Bussum
1902
1 omslag, 2 tekeningenomslagen
BAZE78
BAZE79
BAZE80

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen van het woonhuis van J. van Woensel Kooy op het landgoed
"Oud Bussum" in Bussum, 1 omslag
Tekeningen van het woonhuis van J. van Woensel Kooy op het landgoed
"Oud Bussum" in Bussum, 1 omslag

BAZE81-114 Hofstede Oud-Bussum bestaande uit een melkerij, kantoren en
arbeiderswoningen op het landgoed "Oud-Bussum"
1902-1904
5 omslagen, 29 tekeningenomslagen
BAZE81
BAZE82
BAZE83
BAZE84
BAZE85
BAZE86
BAZE87
BAZE88
BAZE89
BAZE90
BAZE91
BAZE92
BAZE93
BAZE94
BAZE95

Bestek en correspondentie kantoor en arbeiderswoningen, 1 omslag
Bestek en correspondentie koetshuis, 1 omslag
Bestek en correspondentie verbouw boerderij Tames, 1 omslag
Bestek en correspondentie brug en brugwachterswoning, 1 omslag
Bestek en correspondentie melkerslogies, 1omslag
Situatiekaarten van de hofstede Oud-Bussum en het landgoed OudBussum, 1 tekeningenomslag
Kadasterkaarten van het landgoed Oud-Bussum, 1 tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
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BAZE96
BAZE97
BAZE98
BAZE99
BAZE100
BAZE101
BAZE102
BAZE103
BAZE104
BAZE105
BAZE106
BAZE107
BAZE108
BAZE109
BAZE110
BAZE111
BAZE112
BAZE113
BAZE114

BAZE115
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Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van het koetshuis voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de boerderij Oud-Bussum voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de koestallen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van het zuivelhuis voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van het melkerslogies voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen voor de riolering en de tuinaanleg bij de hofstede Oud-Bussum,
1 tekeningenomslag
Tekeningen van de diverse gebouwen voor de hofstede Oud-Bussum, 1
tekeningenomslag
Tekeningen van de belettering voor de bewegwijzering op de hofstede OudBussum, 1 tekeningenomslag
Tekeningen van de belettering voor de bewegwijzering op de hofstede OudBussum, 1 tekeningenomslag
Tekeningen van de belettering voor de bewegwijzering op de hofstede OudBussum, 1 tekeningenomslag

Tuinmanswoning op het landgoed "Valkeveen" in Valkeveen in opdracht van
J. van Woensel Kooy
1903
1 omslag

BAZE116-117
1903
BAZE116
BAZE117

BAZE118-120
1903
BAZE118

Woonhuis voor mevr. Heybroek te Bussum
1 omslag, 1 tekeningenomslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen van het woonhuis voor mevr. Heybroek te Bussum, 1
tekeningenomslag

Woonhuis "t Velt-huis" voor mej. M.E. Jonker in Hattem
2 omslagen, 1 tekeningenomslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
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BAZE119
BAZE120

BAZE

Weekrapporten bij de bouw van het woonhuis "t Velt-huis" voor mej. M.E.
Jonker in Hattem, 1 omslag
Tekeningen van het woonhuis "t Velt-huis" voor mej. M.E. Jonker in Hattem,
1 tekeningenomslag

BAZE121-123
Arbeiderswoningen op het landgoed "Valkeveen" in Valkeveen van J. van
Woensel Kooy
1903
2 omslagen, 1 tekeningenomslag
BAZE121
BAZE122
BAZE123

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten bij de bouw van de arbeiderswoningen op het landgoed
"Valkeveen" in Valkeveen van J. van Woensel Kooy, 1 omslag
Tekeningen van de arbeiderswoningen op het landgoed "Valkeveen" in
Valkeveen van J. van Woensel Kooy, 1 tekeningenomslag

BAZE124-128
Arbeiderswoningen op het landgoed ''Nooitgedacht'' van J. van Woensel
Kooy te Loosdrecht
1903
2 omslagen, 3 tekeningenomslagen
BAZE124
BAZE125
BAZE126
BAZE127
BAZE128

BAZE129-137
1903
BAZE129
BAZE130
BAZE131
BAZE132
BAZE133
BAZE134
BAZE135
BAZE136
BAZE137

BAZE138-151
1904
BAZE138
BAZE139
BAZE140
BAZE141
BAZE142
BAZE143
BAZE144
BAZE145
BAZE146
BAZE147
BAZE148

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen van arbeiderswoningen op het landgoed ''Nooitgedacht'' van J.
van Woensel Kooy, 1 omslag
Tekeningen van arbeiderswoningen op het landgoed ''Nooitgedacht'' van J.
van Woensel Kooy, 1 omslag
Tekeningen van arbeiderswoningen op het landgoed ''Nooitgedacht'' van J.
van Woensel Kooy, 1 omslag

Verbouw van het woonhuis P.J.P. Sluiter te Bussum
3 omslagen, 6 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Begroting, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: blauwdrukken, 1 omslag

Dubbel woonhuis voor mr. Viruly te Amsterdam
5 omslagen, 9 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Staat van meer/minder werk, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
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BAZE149
BAZE150
BAZE151

BAZE152-155
1903
BAZE152
BAZE153
BAZE154
BAZE155

BAZE156
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Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht- en blauwdrukken, 1 omslag

Woonhuis 't Mouwtje voor A.J. van der Vies te Bussum
1 omslag, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Verbouw van het woonhuis van mw. K.C. Boxman-Winkler te Bussum
1901-1909
1 omslag

BAZE157-159
z.jr.
BAZE157
BAZE158
BAZE159

Ontwerp voor een hotel ''Jan Tabak'' te Naarden
3 tekeningenomslagen
Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag

BAZE160-168
1904
BAZE160
BAZE161
BAZE162
BAZE163
BAZE164
BAZE165
BAZE166
BAZE167
BAZE168

BAZE169-170
z.jr.
BAZE169
BAZE170

Woonhuis voor dr. M.N.J. Moltzer te Alkmaar
2 omslagen, 7 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag

Houtloodsen voor de firma Jongeneel te Bussum
2 tekeningenomslagen
Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE171

Verbouw van het woonhuis (met bouw van een wagenremise) van de familie
Vos te Hilversum
1906
1 omslag

BAZE172

Ontwerp voor een magazijn voor de Nederlandse Fourage Maatschappij te
Utrecht
1904
1 tekeningenomslag

BAZE173-181
1904-1905
BAZE173
BAZE174

Woonhuis voor C.W. Jansen te Naarden/Bussum
3 omslagen, 6 tekeningomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
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BAZE175
BAZE176
BAZE177
BAZE178
BAZE179
BAZE180
BAZE181

BAZE

Dagboek en staat van minder/meerwerk, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten en plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten en plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten en plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten en plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten en plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten en plattegronden, 1 omslag

BAZE182-188 verbouw van het woonhuis ''Huize Petersburg'' van J.C. Loman te Bussum
1905-1906
3 omslagen, 4 tekeningenomslagen
BAZE182
BAZE183
BAZE184
BAZE185
BAZE186
BAZE187
BAZE188

BAZE189-192
1905
BAZE189
BAZE190
BAZE191
BAZE192

BAZE193-197
1906
BAZE193
BAZE194
BAZE195
BAZE196
BAZE197

BAZE198-201
1905
BAZE198
BAZE199
BAZE200
BAZE201

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag

Woonhuis voor dhr. F. Coenen te Bussum
1 omslag, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Verbouw van de Wilhelmina-Catharinaschool te Amsterdam
2 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten en plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag

Woonhuis voor de familie Boursse te Bussum
1 omslag, 3 tekeningenomslagen
Dagboek, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden en gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag

BAZE202-207
Woonhuizen, een bakkerij en een chocoladewerkplaats op de ''Vestiging
Walden'' van Frederik van Eeden te Bussum
1905-1907
1 omslag, 5 tekeningenomslagen
BAZE202
BAZE203
BAZE204
BAZE205
BAZE206
BAZE207

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten en plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen (schetsen en/of bestek), 1 omslag
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BAZE208-213
1906-1907
BAZE208
BAZE209
BAZE210
BAZE211
BAZE212
BAZE213

BAZE214-219
1906
BAZE214
BAZE215
BAZE216
BAZE217
BAZE218
BAZE219

BAZE220-225
1906-1907
BAZE220
BAZE221
BAZE222
BAZE223
BAZE224
BAZE225

BAZE226-230
1906
BAZE226
BAZE227
BAZE228
BAZE229
BAZE230
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Woonhuis ''Wilgenakker'' voor W.P.J. van Dissel te Eindhoven
2 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen (schetsen en/of bestek), 1 omslag

Woonhuis voor C. Kloos te Bussum
3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Woonhuis voor A. van der Vies te Haarlem
2 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen (schetsen en/of bestek), 1 omslag

Woonhuis ''Sonnewael'' voor A.C. Waller te Blaricum
2 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE231-233
Arbeiderswoningen op rekening van mevr. S.W.H.A. Elink Schuurman-de
Heus te Zuylen
1906
2 omslagen, 1 tekeningenomslag
BAZE231
BAZE232
BAZE233

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE234-236 Ontwerp voor een woonhuis voor de familie Van Dam van Polanen te Bussum
1906
1 omslag, 2 tekeningenomslagen
BAZE234
BAZE235
BAZE236

BAZE237-246

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis ''Huis De Maerle'' voor G.W. van Blaaderen te Huizen
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1906
BAZE237
BAZE238
BAZE239
BAZE240
BAZE241
BAZE242
BAZE243
BAZE244
BAZE245
BAZE246

BAZE

4 omslagen, 6 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Brievenboek: staat van meer/minder werk, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen (schetsen en/of bestek), 1 omslag

BAZE247-252
Bedrijfsgebouw met bovenwoning voor de Drukkerij Tierie te 'sHertogenbosch
1907
3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
BAZE247
BAZE248
BAZE249
BAZE250
BAZE251
BAZE252

BAZE253-257
1907
BAZE253
BAZE254
BAZE255
BAZE256
BAZE257

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Woonhuis voor G. Honing te Bussum
2 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen (schetsen en bestek), 1 omslag

BAZE258-264 Woonhuis ''Woudoord'', (met bijgebouwen) voor mr. Th. van Eijk Bijleveld te
Heerenveen
1908
3 omslagen, 4 tekeningenomslagen
BAZE258
BAZE259
BAZE260
BAZE261
BAZE262
BAZE263
BAZE264

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen (schetsen en/of bestek), 1 omslag

BAZE265-271
Doorgangshuis voor de ''Vereniging tot steun van verwaarloosden en
gevallenen'' te Apeldoorn
1908-1910
3 omslagen, 4 tekeningenomslagen
BAZE265
BAZE266
BAZE267
BAZE268
BAZE269
BAZE270

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
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BAZE
BAZE271

BAZE272-279
1908
BAZE272
BAZE273
BAZE274
BAZE275
BAZE276
BAZE277
BAZE278
BAZE279

BAZE280-281
1908
BAZE280
BAZE281

BAZE282-286
1908
BAZE282
BAZE283
BAZE284
BAZE285
BAZE286

BAZE287-293
1908-1909
BAZE287
BAZE288
BAZE289
BAZE290
BAZE291
BAZE292
BAZE293

BAZE294-298
1908-1909
BAZE294
BAZE295
BAZE296
BAZE297
BAZE298

BAZE299-304
1909-1910
BAZE299
BAZE300
BAZE301
BAZE302
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Tekeningen (schetsen en/of bestek), 1 omslag

Woonhuis voor G.A.W. Lanschot te 's-Hertogenbosch
3 omslagen, 5 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboeken, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen (schetsen en bestek), 1 omslag

Woonhuis voor J. Eisenloeffel te Blaricum
1 omslag, 1 tekeningenomslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Woonhuis voor T.B. Roorda te Aerdenhout
3 omslagen, 2 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Winkel met woonhuis voor G. Peet te Hilversum
5 omslagen, 2 tekeningen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapport, 1 omslag
Bouwvergunning, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Restauratie van het Rembrandthuis te Amsterdam
4 omslagen, 1 tekeningenomslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Omschrijving voorlopige werkzaamheden, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor J.G. Wertheim te Zandvoort
3 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
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BAZE303
BAZE304

BAZE305-315
1910
BAZE305
BAZE306
BAZE307
BAZE308
BAZE309
BAZE310
BAZE311
BAZE312
BAZE313
BAZE314
BAZE315

BAZE316-321
1909
BAZE316
BAZE317
BAZE318
BAZE319
BAZE320
BAZE321

BAZE322

BAZE

Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor A.H. Wertheim te Amsterdam
4 omslagen, 7 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor mej. M. Elink Schuurman te Noordwijkerhout
3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden/tuinontwerp, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor mevr. De With-Kempenaer te Blaricum/Bussum
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE323-327
1909
BAZE323
BAZE324
BAZE325
BAZE326
BAZE327

BAZE328-332
1909-1910
BAZE328
BAZE329
BAZE330
BAZE331
BAZE332

BAZE333-337
1909
BAZE333
BAZE334
BAZE335

Woonhuis voor mevr. A. van Regteren Altena te Laren
2 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor F. van Heel te Heemstede
3 omslagen, 2 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapport, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Woonhuis voor mevr. R. de Voogt- de Vogel te Heemstede
3 omslagen, 2 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
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BAZE
BAZE336
BAZE337

BAZE338-343
1909-1911
BAZE338
BAZE339
BAZE340
BAZE341
BAZE342
BAZE343

BAZE344-348
1909
BAZE344
BAZE345
BAZE346
BAZE347
BAZE348

BAZE349-354
1910
BAZE349
BAZE350
BAZE351
BAZE352
BAZE353
BAZE354

BAZE355-361
1911
BAZE355
BAZE356
BAZE357
BAZE358
BAZE359
BAZE360
BAZE361

BAZE362-365
1911
BAZE362
BAZE363
BAZE364
BAZE365
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Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor E. de Haan te Hilversum
3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Verbouw van het woonhuis van H.J. van Ogtrop te Amsterdam
3 omslagen, 2 tekeningenomslagen
Dagboek, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag

Woonhuis voor Dr. H.J. Boeken te Hilversum
3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis ''Zonnegaarde'' voor G. Andre de la Porte te Arnhem
3 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor Mr. W. Jonker (mevr. Verkade-Palthe) te Hattem
2 omslagen, 2 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE366-371
Woonhuis ''Steenbergen'' met tuinmanswoning voor de dames C.J. en J.
Pabst te Laren
1911-1912
2 omslagen, 4 tekeningenomslagen
BAZE366

Bestek en correspondentie, 1 omslag
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BAZE367
BAZE368
BAZE369
BAZE370
BAZE371

BAZE372-381
1911
BAZE372
BAZE373
BAZE374
BAZE375
BAZE376
BAZE377
BAZE378
BAZE379
BAZE380
BAZE381

BAZE382-386
1912
BAZE382
BAZE383
BAZE384
BAZE385
BAZE386

BAZE387-392
1912
BAZE387
BAZE388
BAZE389
BAZE390
BAZE391
BAZE392

BAZE393-396
1912
BAZE393
BAZE394
BAZE395
BAZE396

BAZE397-404
1912-1913
BAZE397
BAZE398
BAZE399
BAZE400
BAZE401
BAZE402

BAZE

Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Station voor de Hollandse Electrische Spoorwegmij te Leiden
4 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis met een tuinmanswoning voor G. Duyvis te Zeist
2 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor J.C. Loman te Amsterdam
3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor G. Kempner te Noordwijk
2 omslagen, 2 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis ''Meentwijck'' voor H.N. de Fremery te Bussum
3 omslagen, 5 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
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BAZE403
BAZE404
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Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE405-414
Woonhuis '' 't Stokhorst'' met een tuinmanswoning voor G. Jannink te
Lonneker/Enschede
1912-1916
3 omslagen, 7 tekeningenomslagen
BAZE405
BAZE406
BAZE407
BAZE408
BAZE409
BAZE410
BAZE411
BAZE412
BAZE413
BAZE414

BAZE415-417
1912
BAZE415
BAZE416
BAZE417

BAZE418-427
1912-1913
BAZE418
BAZE419
BAZE420
BAZE421
BAZE422
BAZE423
BAZE424
BAZE425
BAZE426
BAZE427

BAZE428-436
1913
BAZE428
BAZE429
BAZE430
BAZE431
BAZE432
BAZE433
BAZE434
BAZE435
BAZE436

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapport, 1 omslag
Tekeningen: oude woonhuis, ontwerp D. Wattez; 1889, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Ontwerp voor woonhuis met garage voor H.A. Keyzer te Overveen
1 omslag, 2 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Kantoor voor de Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem
6 omslagen, 4 tekeningen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Staat van meer/minder werk, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag

Woonhuis voor D. Croll te Bussum
3 omslagen, 6 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Begroting, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden/gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE437-440 Garage bij het woonhuis van C.M. Seeman (voormalig huis van D. Croll) te
Bussum
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1917
BAZE437
BAZE438
BAZE439
BAZE440

BAZE

2 omslagen, 2 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE441-442Verbouw van het interieur van de bibliotheek van de Lettergieterij Tettenrode
te Amsterdam
1912
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE441
BAZE442

BAZE443-449
1913
BAZE443
BAZE444
BAZE445
BAZE446
BAZE447
BAZE448
BAZE449

BAZE450-453
1913
BAZE450
BAZE451
BAZE452
BAZE453

BAZE454-456
1913
BAZE454
BAZE455
BAZE456

BAZE457-464
1913-1914
BAZE457
BAZE458
BAZE459
BAZE460
BAZE461
BAZE462
BAZE463
BAZE464

BAZE465-471
1913
BAZE465
BAZE466

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Reisbureau voor de Staatswegen te Amsterdam
4 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis en stalgebouw/boerderij voor H.C. Boll te Losser
2 omslagen, 2 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Ontwerp voor hotel '' 't Zwaantje'' voor H.C. Boll te Losser
1 omslag, 2 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor J. de Leeuw te Laren
4 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: met o.a. tuinontwerpen, 1 omslag
Tekeningen: met o.a. tuinontwerpen, 1 omslag
Tekeningen: met o.a. tuinontwerpen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor mevr. D.W. van Woensel Kooy-Hacke te Utrecht
2 omslagen, 5 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
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BAZE467
BAZE468
BAZE469
BAZE470
BAZE471
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Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE472-477
Woonhuis ''De Haaf'' voor mej. J. Bosch van 's-Gravenmoer te Bergen
1913-1914
2 omslagen, 4 tekeningenomslagen
BAZE472
BAZE473
BAZE474
BAZE475
BAZE476
BAZE477

BAZE478-482
1913
BAZE478
BAZE479
BAZE480
BAZE481
BAZE482

BAZE483-489
1914
BAZE483
BAZE484
BAZE485
BAZE486
BAZE487
BAZE488
BAZE489

BAZE490-495
1914
BAZE490
BAZE491
BAZE492
BAZE493
BAZE494
BAZE495

BAZE496-510
1913-1914
BAZE496
BAZE497
BAZE498
BAZE499
BAZE500
BAZE501
BAZE502

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor D.L. Ankersmit te Diepenveen
2 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Arbeiderswoningen op het gesticht Meerenberg te Bloemendaal
3 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Dokterswoning op het Gesticht Meerenberg te Bloemendaal
3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Dagboek, 3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Weekrapporten, 3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Tekeningen, 3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Tekeningen, 3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 3 omslagen, 3 tekeningenomslagen

Arbeiderswoningen aan het Van Beuningenplein te Amsterdam
6 omslagen, 9 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten, 1 omslag
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BAZE503
BAZE504
BAZE505
BAZE506
BAZE507
BAZE508
BAZE509
BAZE510

BAZE

Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag

BAZE511-521
Arbeiderswoningen aan het Van Beuningenplein en Van Hallstraat te
Amsterdam
1916
11 omslagen
BAZE511
BAZE512
BAZE513
BAZE514
BAZE515
BAZE516
BAZE517
BAZE518
BAZE519
BAZE520
BAZE521

BAZE522-528
1912-1916
BAZE522
BAZE523
BAZE524
BAZE525
BAZE526
BAZE527
BAZE528

BAZE529-533
1914
BAZE529
BAZE530
BAZE531
BAZE532
BAZE533

BAZE534-551
1913-1915
BAZE534
BAZE535
BAZE536
BAZE537
BAZE538
BAZE539
BAZE540

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Heirapporten, 1 omslag

Woonhuis voor H. Biegel te Bussum
2 omslagen, 5 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Verbouw van het woonhuis van Dr. A.A. Boonacker te Groningen
3 omslagen, 2 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen (schetsen en/of bestek), 1 omslag

Vereniging voor de Theosofia Stichting te Den Haag
10 omslagen, 8 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
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BAZE
BAZE541
BAZE542
BAZE543
BAZE544
BAZE545
BAZE546
BAZE547
BAZE548
BAZE549
BAZE550
BAZE551

BAZE552-564
1914-1916
BAZE552
BAZE553
BAZE554
BAZE555
BAZE556
BAZE557
BAZE558
BAZE559
BAZE560
BAZE561
BAZE562
BAZE563
BAZE564
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Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Dossier: c.v./orgel, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: interieur, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag

Woonhuis voor S. Menko te Enschede
5 omslagen, 8 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapport, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden/tuinontwerp, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE565-567 Tuinmanswoning en garage op landgoed ''Groot-Oorsprong'' van Jonckheer
van Holthe tot Echten te Oosterbeek
1916-1919
3 omslagen
BAZE565
BAZE566
BAZE567

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag

BAZE568-584 Woonhuis op het landgoed ''Groot-Oorsprong'' van Jonckheer Van Holthe tot
Echten te Oosterbeek
1916-1919
9 omslagen, 8 tekeningenomslagen
BAZE568
BAZE569
BAZE570
BAZE571
BAZE572
BAZE573
BAZE574
BAZE575
BAZE576
BAZE577

BAZE578

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Dagboeken, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/tuinontwerp Copijn, 1 omslag
BAZE577.1
Plattegrond Landgoed Groot Oorsprong (Oosterbeek)
1913
Tekeningen: details, 1 omslag
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BAZE579
BAZE580
BAZE581
BAZE582
BAZE583
BAZE584

BAZE585-594
1915
BAZE585
BAZE586
BAZE587
BAZE588
BAZE589
BAZE590
BAZE591
BAZE592
BAZE593
BAZE594

BAZE595-605
1916-1919
BAZE595
BAZE596
BAZE597
BAZE598
BAZE599
BAZE600
BAZE601
BAZE602
BAZE603
BAZE604
BAZE605

BAZE

Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor C. van Lookeren Campagne te Alkmaar
4 omslagen, 6 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor P.C. Eilers te Maartensdijk
5 omslagen, 6 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en corespondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden/gevelaanzichten/tuinontwerp, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE606-613
Woonhuis voor mej. B. Steens Zijnen, Van Lawick van Pabststraat 31 te
Arnhem
1916
4 omslagen, 4 tekeningenomslagen
BAZE606
BAZE607
BAZE608
BAZE609
BAZE610
BAZE611
BAZE612
BAZE613

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE614-618
Ontwerp voor een woonhuis voor mevr. Aerssen van Beijeren Voshol te
Hilversum
1916
1 omslag, 4 tekeningenomslagen
BAZE614
BAZE615

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
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BAZE
BAZE616
BAZE617
BAZE618

BAZE619-628
1916-1918
BAZE619
BAZE620
BAZE621
BAZE622
BAZE623
BAZE624
BAZE625
BAZE626
BAZE627
BAZE628

BAZE629-636
1916
BAZE629
BAZE630
BAZE631
BAZE632
BAZE633
BAZE634
BAZE635
BAZE636

BAZE637-647
1918-1923
BAZE637
BAZE638
BAZE639
BAZE640
BAZE641
BAZE642
BAZE643
BAZE644
BAZE645
BAZE646
BAZE647

BAZE648-656
1916-1621
BAZE648
BAZE649
BAZE650
BAZE651
BAZE653
BAZE654
BAZE655
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Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Arbeiderswoningen voor Philips te Eindhoven
4 omslagen, 6 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: overzicht uitbreidingsplan, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor K. Tjebbes te Huizen
4 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Arbeiderswoningen aan de Spaarndammerdijk te Amsterdam
3 omslagen, 7 tekeningenomslagen, 1 rol tekeningen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: blauwdrukken, 1 omslag
Lichtdrukken, 1 omslag

Woonhuis voor F.J. van Dijck te Eindhoven
5 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
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BAZE656

BAZE657-669
1917-1919
BAZE657
BAZE658
BAZE659
BAZE660
BAZE661
BAZE662
BAZE663
BAZE664
BAZE665
BAZE666
BAZE667
BAZE668
BAZE669

BAZE670-691
1916-1917
BAZE670
BAZE671
BAZE672
BAZE673
BAZE674
BAZE675
BAZE676
BAZE677
BAZE678
BAZE679
BAZE680
BAZE681
BAZE682
BAZE683
BAZE684
BAZE685
BAZE686
BAZE687
BAZE688
BAZE689
BAZE690
BAZE691

BAZE

Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis ''De Driehoek'' voor A. Schellens te Eindhoven
7 omslagen, 6 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Verzamelstaat/berekening kosten, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden/gevelaanzichten/tuinontwerp, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Arbeiderswoningen aan de Huizerweg te Bussum
10 omslagen, 12 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Dossier arbitrage commissie/rapporten meerdere kosten, 1 omslag
Tekeningen: planoverzicht/gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: schetsen/gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: technische voorzieningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE692-700
Arbeiderswoningen tussen de Huizerweg en Voormeulenweg te Bussum
1921
8 omslagen, 1 tekeningenomslag
BAZE692
BAZE693
BAZE694
BAZE695
BAZE696
BAZE697
BAZE698

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dossier stagnatie in de bouw, 1 omslag
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BAZE
BAZE699
BAZE700

BAZE701-706
1923
BAZE701
BAZE702
BAZE703
BAZE704
BAZE705
BAZE706
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Dagboek, 1 omslag
Tekeningen: scheten en/of bestek, 1 omslag

Arbeiderswoningen aan de Voormeulenweg te Bussum
5 omslagen, 1 tekeningenomslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE707-716
Gemeenlandshuis voor ''Stad en Lande van Gooiland'' te Hilversum
1916-1917
5 omslagen, 5 tekeningenomslagen
BAZE707
BAZE708
BAZE709
BAZE710
BAZE711
BAZE712
BAZE713
BAZE714
BAZE715
BAZE716

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE717-721
Boswachterswoning op het landgoed ''De Dorskamp" van C.F. Pabst te
Wageningen
1916
2 omslagen, 3 tekeningenomslagen
BAZE717
BAZE718
BAZE719
BAZE720
BAZE721

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE722-725 Verbouw van het woonhuis op het landgoed ''De Dorskamp'' van de familie
Pabs te Wageningen
1918
3 omslagen, 1 tekeningenomslag
BAZE722
BAZE723
BAZE724
BAZE725

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE726-734 Hulpgebouw voor de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort
1916-1917
4 omslagen, 5 tekeningenomslagen
BAZE726
BAZE727
BAZE728
BAZE729
BAZE730
BAZE731

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
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BAZE732
BAZE733
BAZE734

BAZE

Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen:details, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE735-736
Ontwerp voor een woonhuis voor Graaf van Heerdt tot Eversbergen te
Zandvoort
1916
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE735
BAZE736

BAZE737-745
1917
BAZE737
BAZE738
BAZE739
BAZE740
BAZE741
BAZE742
BAZE743
BAZE744
BAZE745

Bestek en tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Woonhuis voor R. Mees te Bussum
5 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE746-748 Ontwerp voor de verbouw van het interieur van de vergaderzaal van de N.V.
Werkspoor te Amsterdam
1917
1 omslag, 2 tekeningenomslagen
BAZE746
BAZE747
BAZE748

BAZE749-752
1917
BAZE749
BAZE750
BAZE751
BAZE752

BAZE753-756
1917
BAZE753
BAZE754
BAZE755
BAZE756

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Verbouw van het woonhuis van Jhr. Mr. E. van Heurn te Bussum
1 omslage, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: ontwerp voor een huis in Velp, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Ontwerp voor een woonhuis voor P. Loman te Soest
1 omslag, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE757-759 Garage met woning op het landgoed ''Stoephout'' van mevr. M.J.J. Kesslerde Lange te Wassenaar
1917-1918
3 omslagen, 1 maquette
BAZE757
BAZE758
BAZE759

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
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BAZE

BAZE760-763
1917-1918
BAZE760
BAZE761
BAZE762
BAZE763
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Verbouw van woonhuis P.W. Furst te Aerdenhout
2 omslagen, 2 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE764-775
Doorgangshuis voor de ''Vereniging tot steun van verwaarloosden en
gevallenen'' te Apeldoorn
1920
7 omslagen, 5 tekeningen
BAZE764
BAZE765
BAZE766
BAZE767
BAZE768
BAZE769
BAZE770
BAZE771
BAZE772
BAZE773
BAZE774
BAZE775

BAZE776-779
1917-1918
BAZE776
BAZE777
BAZE778
BAZE779

BAZE780-787
1916-1919
BAZE780
BAZE781
BAZE782
BAZE783
BAZE784
BAZE785
BAZE786
BAZE787

BAZE788-793
1916-1919
BAZE788
BAZE789
BAZE790
BAZE791
BAZE792
BAZE793

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Verbouw voor het woonhuis van G. Jannink te Enschede
1 omslag, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: blauwdrukken, 1 omslag

Ambtenarenwoningen voor Philips te Eindhoven
4 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Ingenieurswoningen voor Philips te Eindhoven
2 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag
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BAZE794-807
1919-1922
BAZE794
BAZE795
BAZE796
BAZE797
BAZE798
BAZE799
BAZE800
BAZE801
BAZE802
BAZE803
BAZE804
BAZE805
BAZE806
BAZE807

Bouw en verbouw van de Godelindestichting te Bussum
7 omslagen, 7 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie bouw, 1 omslag
Bestek en correspondentie bouw, 1 omslag
Bestek en correspondentie verbouw, 1 omslag
Bestek en correspondentie verbouw, 1 omslag
Bestek en correspondentie verbouw, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden/gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek (1919), 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek (1922), 1 omslag

BAZE808-818
1919
BAZE808
BAZE809
BAZE810
BAZE811
BAZE812
BAZE813
BAZE814
BAZE815

BAZE816-817
1920
BAZE816
BAZE817

BAZE818-820
1919
BAZE818
BAZE819
BAZE820

BAZE821-828
1919
BAZE821
BAZE822
BAZE823
BAZE824
BAZE825
BAZE826
BAZE827
BAZE828

BAZE

Woonhuis voor G. Mesdag te Haren
4 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Verbouw van de villa ''De Lelie" van M.J.A. Moltzer te Bussum
1 omslag, 1 tekeningenomslag
Begroting, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Woonhuis voor E. Lacomble te Arnhem
1 omslag, 1 tekeningenomslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor J.H. Goedhart te Arnhem
4 omslagen, 4 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag
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BAZE

BAZE829-837
1920
BAZE829
BAZE830
BAZE831
BAZE832
BAZE833
BAZE834
BAZE835
BAZE836
BAZE837

BAZE838-846
1920
BAZE838
BAZE839
BAZE840
BAZE841
BAZE842
BAZE843
BAZE844
BAZE845
BAZE846
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Middenstandswoningen te Bussum
4 omslagen, 5 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag

Woonhuis met garage voor A. Garvelink te Eindhoven
4 omslagen, 5 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapport, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE847-869
Woonhuis op landgoed ''Stoephout'' van Mevr. Kessler-de Lange te
Wassenaar
1919-1920
12omslagen, 11 tekeningenomslagen, 1 maquette
BAZE847
BAZE848
BAZE849
BAZE850
BAZE851
BAZE852
BAZE853
BAZE854
BAZE855
BAZE856
BAZE857
BAZE858
BAZE859
BAZE860
BAZE861
BAZE862
BAZE863
BAZE864
BAZE865
BAZE866
BAZE867
BAZE868
BAZE869

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek enn correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag
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BAZE870-878
1920
BAZE870
BAZE871
BAZE872
BAZE873
BAZE874
BAZE875
BAZE876
BAZE877
BAZE878

BAZE

Arbeiderswoningen voor de Woningbouwvereniging Dieren
6 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE879-899
Haags Tehuis voor Ongehuwden, het H.T.O.- gebouw te Den Haag
1920-1922
11 omslagen, 10 tekeningenomslagen
BAZE879
BAZE880
BAZE881
BAZE882
BAZE883
BAZE884
BAZE885
BAZE886
BAZE887
BAZE888
BAZE889
BAZE890

BAZE891

BAZE892
BAZE893
BAZE894
BAZE895
BAZE896
BAZE897
BAZE898
BAZE899

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Schetsontwerpen en interieurstudies, 1 omslag
BAZE890.1
Ontwerp en inrichting kamer type A in het HTO-gebouw
1920
1 blad
Gevels, doorsneden en plattegronden, 1 omslag
BAZE891.1
Plattegrond van de begane grond van het HTO-gebouw;
1:100
1921
1 blad
BAZE891.2
Plattegrond van de eerste verdieping van het HTO-gebouw;
1:100
1921
1 blad
BAZE891.3
Gevels aan de Laakkade en de Rijswijkseweg van het HTOgebouw; 1:100
1921
1 blad
BAZE891.4
Gevel binnenterrein en doorsneden van het HTO-gebouw;
1:100
1 blad
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag

BAZE900-902 Ontwerp voor een kantoorgebouw voor de Leerdam Glasfabriek te Leerdam
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BAZE
1920
BAZE900
BAZE901
BAZE902

BAZE903-905
1921
BAZE903
BAZE904
BAZE905

BAZE906-911
1921-1922
BAZE906
BAZE907
BAZE908
BAZE909
BAZE910
BAZE911

BAZE912-930
1922
BAZE912
BAZE913
BAZE914
BAZE915
BAZE916
BAZE917
BAZE918
BAZE919
BAZE920
BAZE921
BAZE922
BAZE923
BAZE924
BAZE925
BAZE926
BAZE927
BAZE928
BAZE929
BAZE930
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1 omslag, 2 tekeningenomslagen

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Dubbelwoonhuis, waarvan één woning voor K. de Bazel te Bussum
1 omslag, 2 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Theehuis voor de ''N.V. de Braamweg'' te Vasse
3 omslagen, 3 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Woonhuis voor A. van den Bergh te Moergestel
11 omslagen, 8 tekeningenomslagen
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: schetsen/plattegronden/gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE931-934
Ontwerp voor een woonhuis voor mevr. L. Prince-van der Loeff te Gouda
1922
1 omslag, 3 tekeningenomslagen
BAZE931
BAZE932
BAZE933
BAZE934

BAZE935-975

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen: gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

Kantoorgebouw voor de Nederlandse Handelmaatschappij te Amsterdam
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1920-1926
BAZE935
BAZE936
BAZE937
BAZE938
BAZE939
BAZE940
BAZE941
BAZE942
BAZE943
BAZE944
BAZE945
BAZE946
BAZE947
BAZE948
BAZE949
BAZE950
BAZE951
BAZE952
BAZE953
BAZE954
BAZE955
BAZE956
BAZE957
BAZE958
BAZE959
BAZE960
BAZE961
BAZE962
BAZE963
BAZE964
BAZE965
BAZE966
BAZE967
BAZE968
BAZE969
BAZE970
BAZE971
BAZE972
BAZE973
BAZE974
BAZE975

BAZE

13 omslagen, 28 tekeningenomslagen, 1 maquette
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: voorstudies, 1 omslag
Tekeningen: maquettes, 1 omslag
Tekeningen: interieur, 1 omslag
Kaarten: Vijzelstraat, 1 omslag
Tekeningen: interieur, glasmozaiek, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: lichtdrukken, perspectief, 1 omslag
Tekeningen: lichtdrukken, gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: lichtdrukken, gevelaanzichten, 1 omslag
Tekeningen: lichtdrukken, details, 1 omslag
Tekeningen: lichtdrukken, details, 1 omslag
Tekeningen: lichtdrukken, details, 1 omslag
Tekeningen: lichtdrukken, leidingen, 1 omslag
Tekeningen: gevels/doorsneden: schetsen en/of bestek, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden: schetsen en/of bestek, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden: schetsen en/of bestek, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden: schetsen en/of bestek, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden: schetsen en/of bestek, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden: schetsen en/of bestek, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden: schetsen en/of bestek, 1 omslag
Tekeningen: plattegronden: schetsen en/of bestek, 1 omslag
Tekeningen: gevels/interieur: schetsen en/of bestek, 1 omslag
Tekeningen: gevels/plattegrond, 1 omslag
Tekeningen: gevels/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: gevels/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: exterieur- en interireurperspectieven, 1 omslag
Tekeningen: gevels/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: gevels/plattegronden, 1 omslag

BAZE976-1000
Woonhuis voor M.J. Menko te Enschede
1923
14 omslagen, 11 tekeningenomslagen
BAZE976
BAZE977
BAZE978
BAZE979
BAZE980
BAZE981
BAZE982

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
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BAZE
BAZE983
BAZE984
BAZE985
BAZE986
BAZE987
BAZE988
BAZE989
BAZE990
BAZE991
BAZE992
BAZE993
BAZE994
BAZE995
BAZE996
BAZE997
BAZE998
BAZE999
BAZE1000
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Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Dagboek, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestektekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen/gevelaanzichten/plattegronden, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: details, 1 omslag
Tekeningen: interieur, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag
Tekeningen: licht/blauwdrukken, 1 omslag

BAZE1001-1005
Verbouw en uitbreiding van de Wilhelmina-Catharinaschool te Amsterdam
1923
4 omslagen, 1 tekeningenomslag
BAZE1001
BAZE1002
BAZE1003
BAZE1004
BAZE1005

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Bestek en correspondentie, 1 omslag
Correspondentie, 1 omslag
Weekrapporten, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE.3.2.2 projecten zonder besteknummer

BAZE1006

BAZE1007

BAZE.3.2.2 PROJECTEN ZONDER BESTEKNUMMER
Prijsvraag voor een schildersatelier
1893

1 tekeningenomslag

Prijsvraagontwerp voor een Algemeen Badinrichting
1894-1895

1 tekeningenomslag

BAZE1008-1009
Prijsvraagontwerp voor een bibliotheekgebouw
1895
BAZE1008
BAZE1009

2 tekeningenomslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1010-1011
Prijsvraagontwerp voor een Genootschapsgebouw voor architecten
1895
2 tekeningenomslagen
BAZE1010
BAZE1011

BAZE1012-1013

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
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Prijsvraagontwerp voor een Stadhuis te Rotterdam
1912
BAZE1012
BAZE1013

BAZE

2 omslagen, 1 maquette

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1014-1016
Prijsvraagontwerp voor een sokkel voor een standbeeld van Koning en
Stadhouder Willem III te Breda
1918
1 omslag, 2 tekeningenomslagen
BAZE1014
BAZE1015
BAZE1016

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1017-1019
Ontwerpen voor uitbreiding van de gebouwen van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal te Den Haag
1920-1921
1 omslag, 3 tekeningenomslagen
BAZE1017
BAZE1018
BAZE1019

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1020

Ontwerp voor een tuinhuis voor dhr. Dekker te Aalsmeer
1919
1 tekeningenomslag

BAZE1021

Ontwerp voor de verbouw van het woonhuis van de fam. Leenderts te
Amsterdam
1911
1 tekeningenomslag

BAZE1022

Ontwerp voor de verbouw van het Fontainehofje aan de Keizersgracht te
Amsterdam
1911
1 tekeningenomslag

BAZE1023

Ontwerp voor de verbouw van de drukkerij Duwaer en Van Ginkel te
Amsterdam
1911
1 tekeningenomslag

BAZE1024

Ontwerp voor de uitbreiding van het RIjksmuseum ten behoeve van de
"Druckerverzameling'' te Amsterdam
1912
1 omslag

BAZE1025

Ontwerp voor aanbouw van een serre aan een perceel aan de Amsteldijk te
Amsterdam
1915
1 tekeningenomslag

BAZE1026-1027
Ontwerp voor een kantoor en expeditiegebouw voor de Erven de Weduwe J.
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BAZE
van Nelle
1916-1923
BAZE1026
BAZE1027
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1 omslag, 1 tekeningenomslag
Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1028-1029
Ontwerp voor een schouwburg achter het concertgebouw voor Willem
Royaards te Amsterdam
1918-1919
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1028
BAZE1029

Correspondentie
1919, 1 omslag
Tekeningen
1919, 1 omslag

BAZE1030-1031
Ontwerp voor een gebouw voor de Maatschappij tot Nut van het algemeen te
Amsterdam
1919-1923
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1030
BAZE1031

BAZE1032

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Ontwerp voor de verbouw van het kantoor voor de firma Goldschmidt te
Amsterdam
1920
1 omslag

BAZE1033-1034
Ontwerp voor de verbouw van het kantoor van de ''N.V. Handelscommissie 't
Effectenhuis'' te Amsterdam
1920-1921
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1033
BAZE1034

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1035-1036
Ontwerp voor een gebouw voor de Rijksverzekeingenbank te Amsterdam
1921
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1035
BAZE1036

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1037-1038
Ontwerp voor een gebouw voor de Meulenmanstichting, hoofdgebouw
Theosofiastichting Nederland te Amsterdam
1923
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1037
BAZE1038

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1039-1040
Ontwerp voor een hulplokaal voor de Theosofiastichting Nederland te
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Amsterdam
1908
BAZE1039
BAZE1040

BAZE1041

BAZE

1 omslag, 1 tekeningenomslag
Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Ontwerp voor een museumgebouw voor het Nederlands Historisch
Scheepvaartkundig Museum te Amsterdam
1916-1917
1 omslag

BAZE1042-1043
Ontwerp voor de bouw van een ziekenhuis op initiatief van dhr. Tilanus te
Amsterdam
z.jr.
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1042
BAZE1043

BAZE1044

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Ontwerp voor aanbouw van een veranda aan een perceel aan de P.C.
Hooftstraat te Amsterdam
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1045-1046
Ontwerp voor een arbeiderslogies te behoeve van E. Waller te El Fortin in
Argentinie
1914
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1045
BAZE1046

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1047-1048
Ontwerp voor een huisje voor de familie Maschmeijer te Bergen
1914
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1047
BAZE1048

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1049-1051
Ontwerp voor woonhuis voor J. Kerkhoven te Blaricum
1912
1 omslag, 2 tekeningenomslagen
BAZE1049
BAZE1050
BAZE1051

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen: schetsen en/of bestek, 1 omslag

BAZE1052

Ontwerp voor de verbouw van het woonhuis van Mej. A. Boeken te Blaricum
1915
1 omslag

BAZE1053

Ontwerp voor een rustoord ''Semen Sinnapis'' voor mevr. Van Rhijn le Clerq
te Blaricum
z.jr.
1 tekeningenomslag
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BAZE1054-1055
Ontwerp voor een Raadhuis te Bloemendaal
1922
BAZE1054
BAZE1055
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2 omslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1056-1057
Ontwerp voor een zomerhuis voor dr. Leenderts te Bosch en Duin
1913-1915
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1056
BAZE1057

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1058-1059
Ontwerp voor de verbouw van het woonhuis van M.J. van Mens
1918
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1058
BAZE1059

BAZE1060

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Ontwerp voor een buitenhuisje voor dhr. W.J.H. Leuring te Breda
1918

1 omslag

BAZE1061-1062
Ontwerp voor een woonhuis voor J. Grobben te Bussum
1922
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1061
BAZE1062

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1063-1064
Ontwerp voor een bureau van politie te Bussum
1923
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1063
BAZE1064

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1065-1066
Ontwerp voor een woonhuis (mogelijk voor de Bazel) te Bussum
z.jr.
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1065
BAZE1066

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1067

Ontwerp voor een winkelhuis voor dhr. Ullmann te Bussum
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1068

Ontwerp voor een woonhuis te Bussum (twee blauwdrukken met
handtekeningen van Van Ravesteyn)
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1069

Ontwerp voor de aanbouw van een balkon voor dhr. Verbeek te Bussum
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z.jr.

BAZE
1 tekeningenomslag

BAZE1070

Ontwerp voor een boshut voor dhr. Philips te Eindhoven
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1071

Ontwerp voor de verbouw van het woonhuis van dhr. Putman Cramer te
Eindhoven
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1072

Ontwerp voor een synagoge voor de Israelitische Gemeente te Enschede
1918-1919
1 tekeningenomslag

BAZE1073-1074
Ontwerp voor een zomerhuisje voor E. Heymans te Ermelo
1910
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1073
BAZE1074

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1075-1076
Ontwerp voor de verbouw van het hotel ''Du Vieux Doelen'' te Den Haag
1915-1917
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1075
BAZE1076

BAZE1077

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Ontwerp voor de verbouw van het kantoor van de houthandel K. Dekker te
Den Haag
1918
1 tekeningenomslag

BAZE1078-1081
Ontwerp voor een nieuw Stadhuis te Den Haag
1919-1922
2 omslagen, 2 tekeningenomslagen
BAZE1078
BAZE1079
BAZE1080
BAZE1081

Correspondentie, 1 omslag
Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1082

Ontwerp voor een woonkamerbetimmering voor dhr. Harte van Teeklenburg
te Den Haag
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1083

Ontwerp voor twee woningen aan de De Ruyterstraat te Den Haag
1919
1 tekeningenomslag

BAZE1084

Ontwerp voor een woonhuis voor J.B. Smits te Haarlem
z.jr.
1 tekeningenomslag
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BAZE1085

Ontwerp voor een Raadhuis annex dorpsherberg en boerderij te Haarzuilen
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1086

Ontwerp voor een woonhuis voor Jhr. van Rijckevorsel te 's-Hertogenbosch
1908
1 tekeningenomslag

BAZE1087

Ontwerp voor een landhuis te 's-Hertogenbosch
z.jr.

BAZE1088

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een woonhuis voor M.G. Rauw te Hilversum
1905
1 tekeningenomslag

BAZE1089-1090
Ontwerp voor een woonhuis voor W.J. de Vries Robbé te Hilversum
1912
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1089
BAZE1090

BAZE1091

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Ontwerp voor een woonhuis voor mr. Macalester Loup te Hilversum
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1092-1093
Ontwerp voor een R.K. Kerk te Horst
1891
BAZE1092
BAZE1093

2 tekeningenomslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1094-1095
Ontwerp voor een studentenhuisvestingcomplex te Leiden
1920
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1094
BAZE1095

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1096-1097
Ontwerp voor een sanatorium voor dhr. Oldenboom te Noordwijkerhout
z.jr.
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1096
BAZE1097

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1098-1099
Ontwerp voor een kantoorgebouw voor de Jurgens Magarinefabriek te
Nijmegen
1916-1917
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1098
BAZE1099

BAZE1100

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Ontwerp dokterswoning te Putten
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1900

BAZE
1 tekeningenomslag

BAZE1101-1102
Ontwerp voor een dienstgebouw voor J. Jordaan te Rodenberg
1913
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1101
BAZE1102

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1103-1104
Ontwerpen voor ''Stands'' voor Philips en Leerdam op de Jaarbeurs te
Utrecht
1918
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1103
BAZE1104

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1105-1106
Ontwerp voor een rijbrug op landgoed Nieuw-Valkeveen
z.jr.
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1105
BAZE1106

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1107-1108
Ontwerp voor een woonhuis voor de familie Bouwman
1909
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1107
BAZE1108

Correspondentie, 1 omslag, 1 tekeningenomslag
Tekeningen, 1 omslag, 1 tekeningenomslag

BAZE1109

Ontwerp voor verbouw van ''Huize de Pauw'' te Wassenaar
1916
1 tekeningenomslag

BAZE1110

Ontwerp voor boerenwoning te Woudenberg
1908

1 tekeningenomslag

BAZE1111-1112
Ontwerp voor de verbouw van de regentenkamer van het Burggerweeshuis te
Zutphen
1915
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1111
BAZE1112

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1113-1115
Ontwerp voor een nieuw Raadhuis te Zwolle
1908-1909
1 omslag, 2 tekeningenomslagen
BAZE1113
BAZE1114
BAZE1115

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
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BAZE1116-1118
Ontwerp voor de verbouw van ''Huize Boswijk'' van mr. E. Hidingh te Zwolle
1918
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1116
BAZE1117
BAZE1118

Bestek en correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1119

Ontwerpen voor raam-en deurkozijnen voor dhr. Huizinga
1907
1 tekeningenomslag

BAZE1120

Ontwerp voor een woonhuis voor S. van Deventer te Zwolle
1919

1 omslag

Ontwerp voor een woonhuis voor Van Rossem
1919

1 omslag

BAZE1121

BAZE1122

BAZE1123

BAZE1124

BAZE1125

BAZE1126

BAZE1127

BAZE1128

BAZE1129

BAZE1130

BAZE1131

Ontwerp voor een herenhuis
1908

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een crematorium
1916-1918

1 omslag

Ontwerp voor benzine ''De Automaat''
1921-1922

1 omslag

Ontwerp voor een boerderij ''Heidepol''
1921-1922

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een herenhuis
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een herenhuis
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een Noors houten huis
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een woonhuis
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een woonhuis
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een kerkgebouw
z.jr.

1 tekeningenomslag
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BAZE1132

BAZE1133

BAZE1134

BAZE1135

BAZE1136

BAZE1137

BAZE

Ontwerp voor een herenhuis
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een woning
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een directiekeet
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een theekoepel
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een woning voor een Hereboer
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor de verbouw van een gymnastieklokaal van de Gooische HBS
z.jr.
1 omslag

BAZE1138-1140
Ontwerpen voor diverse, niet nader aangeduide projecten
z.jr.
1 omslag, 2 tekeningenomslagen
BAZE1138
BAZE1139
BAZE1140

BAZE1141

Kleine tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

Ontwerpen voor grafmomenten: o.a. graf voor J.B.H. van Royen
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE.3.3 STEDEBOUWKUNDIGE ONTWERPEN

BAZE1142

BAZE.3.3 STEDEBOUWKUNDIGE ONTWERPEN
Ontwerpen voor de uitbreiding van Amsterdam-Zuid
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1143-1144
Ontwerp voor de inrichting van het KNSM terrein in Ransdorp te Amsterdam
1920
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1143
BAZE1144

Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1145-1148
Kaarten en tekeningen van uitbreidingsplannen Bussum en Het Gooi
1900-1920
3 tekeningenomslagen, 1 rol tekeningen
BAZE1145
BAZE1146
BAZE1147
BAZE1148

Kaarten en tekeningen uitbreidingsplannen, 1 omslag
Kaarten en tekeningen uitbreidingsplannen, 1 omslag
Kaarten en tekeningen wegenaanleg, 1 omslag
Kaarten en tekeningen wegenaanleg, 1 omslag
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BAZE1149-1154
Ontwerp voor een Wereld Hoofdstad, gecombineerd met een vredespaleis te
Den Haag
1905-1906
3 omslagen, 2 tekeningenomslagen, 1 rol tekeningen
BAZE1149
BAZE1150
BAZE1151
BAZE1152
BAZE1153
BAZE1154

Correspondentie, 1 omslag
Correspondentie, 1 omslag
Correspondentie, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1155-1156
Kaarten en tekeningen van uitbreidingsplannen 's-Gravenhage en omgeving
z.jr.
1 tekeningenomslag, 1 rol tekeningen
BAZE1155
BAZE1156

Omslag, 1 omslag
Rol, 1 rol

BAZE1157

Kaarten en tekeningen van uitbreidingsplannen Leiden en omgeving
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1158

Kaarten en tekeningen van uitbreidingsplannen Semarang in Indonesie
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1159

Tekeningen van een uitbreidingsplan (waarschijnljk Indonesisch project)
z.jr.
1 tekeningenomslag
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BAZE.4 DOCUMENTATIE

BAZE.4 DOCUMENTATIE
BAZE.4.1 Archivalia van anderen

BAZE1358

BAZE1359

BAZE.4.1 ARCHIVALIA VAN ANDEREN
Opmeting van een terrein in Nieuwer-Amstel te Amsterdam; J. Herman
z.jr.
1 tekeningenomslag
Bestekken en projecten van Berlage te Amsterdam
z.jr.

1 omslag

BAZE1360-1362
Stukken betreffende gemeentlijke woningbouwprojecten te Amsterdam
z.jr.
2 omslagen, 1 tekeningenomslag
BAZE1360
BAZE1361
BAZE1362

Bestekken en rapporten, 1 omslag
Bestekken en rapporten, 1 omslag
Tekeningen, 1 omslag

BAZE1363

Ontwerp voor het Haarlemmermeerstation (eerder bekend als
Willemsparkstation) voor de H.E.S.M. (architect H. Emmerik jr.)
1913-1915
1 tekeningenomslag

BAZE1364

Ontwerp voor een tehuis voor arbeiders te Amsterdam; Van der Pek
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1365-1367
Ontwerp voor een bankgebouwe hoek Spuistraat/Singel van architect
Poggenbeek te Amsterdam
z.jr.
3 rollen tekeningen
BAZE1365
BAZE1366
BAZE1367

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag

BAZE1368

Ontwerp voor een Schaft- en badgebouw voor het personnel van de
Gemeentelijke Gasfabriek te Amsterdam
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1369

Ontwerpen voor landhuizen van M. Plate: landhuis ''De Goudsbloem'' te
Blaricum, landhuis ''De Distel'' te Blaricum, cottage voor H. Povel te Bussum
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1370

Ontwerp woonhuis en kantoren, J. Hurkens
z.jr.

BAZE1371

1 tekeningenomslag

Schetsontwerp ''De Bouwmeester'' door R.N. Roland Holst (met opdracht
aan De Bazel)
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE

BAZE1372
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Kaarten betreffende uitgifte van gronden voor bouwexploitatie te Amsterdam.
Maatschappij Weltevreden, concertgebouwbuurt en Bouwmaatschappij
Ringvaart Overamstel, Transvaal
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE.4.2 Rapporten en verslagen

BAZE1373

BAZE.4.2 RAPPORTEN EN VERSLAGEN
Stukken betreffende prijsvraag voor bebeouwing en herinrichting van de
Dam en omgeving (met situatietekeningen)
1985-1906
1 tekeningenomslag

BAZE1374

Verslag van een onderzoek naar cementijzeren dakbedekkingen in Gent.
Melle en Sas van Gent (naam auteur onleesbaar)
z.jr.
1 omslag

BAZE1375

Rapport van de commissie van onderzoek naar tentoonstellingwezen,
Nederlandse Kunstenaarsvereniging
z.jr.
1 omslag

BAZE1376

Rapport ''stedenschennis'' naar aanleiding van de Regulliersgracht kwestie;
J. Veth/D. Meijer te Amsterdam
z.jr.
1 omslag

BAZE1377

''Plan der naamloze vennootschap Park Zorgvliet'' te Den Haag
z.jr.

1 omslag

BAZE.4.3 Tijdschriften en artikelen

BAZE1378

BAZE1379

BAZE1380

BAZE.4.3 TIJDSCHRIFTEN EN ARTIKELEN
Tijdschriften; exemplaren van het Bouwkundig Weekblad, ''A et A", Onze
Kunst, Bouwwereld en Stadebau (verschillende jaargangen)
1905-1922
1 omslag
Tijdschrift: Bouw en Sierkunst, 2e jrg., nr.4 (met aandacht voor
meubelontwerpen De Bazel en Lauweriks)
1900

1 omslag

Tijdschrift: Panorama, 1924; artikel over 100 jaar N.H.M.
1924

1 omslag

BAZE1381

Overdrukken van artikelen uit diverse tijdschriften, voornamelijk over werken
De Bazel
z.jr.
1 omslag

BAZE1382

Documentatiemap over modelboerderij ''Oud Bussum''
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BAZE1383

BAZE

z.jr.

1 omslag

Artikel ''Oud-Bussum'', overdruk uit ''Neerlands Welvaart''
1905

1 omslag

BAZE1384-1388
Diverse krantenknipsels en knipsels uit tijdschriften
z.jr.
BAZE1384
BAZE1385
BAZE1386

BAZE1387
BAZE1388

5 omslagen

Krantenknipsels en losse pagina's uit tijdschriften, 1 omslag
Krantenknipsels en losse pagina's uit tijdschriften, 1 omslag
Krantenknipsels en losse pagina's uit tijdschriften, 1 omslag
BAZE1386.1
Foto van een Indische Tempel
1880
Krantenknipsels en losse pagina's uit tijdschriften, 1 omslag
Krantenknipsels en losse pagina's uit tijdschriften, 1 omslag

BAZE1389

''Het land van Mauve'', bulletin van de Larensche Kunsthandel, 11e jrg., nr 10
(met artikel over De Bazel)
1917
1 omslag

BAZE1390

Verhandeling over Runentekens/Germaans schrift?
z.jr.

BAZE1391

Necrologien De Bazel
1923

1 tekeningenomslag

1 omslag

BAZE.4.4 Afbeeldingen

BAZE1392

BAZE.4.4 AFBEELDINGEN
Afbeeldingen van diverse architectoniche projecten
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE.4.5 Foto's en glasnegatieven

BAZE.4.5.1 Foto's van projecten van de Bazel

BAZE.4.5 FOTO'S EN GLASNEGATIEVEN

BAZE.4.5.1 FOTO'S VAN PROJECTEN VAN DE BAZEL
BAZE1393-1395
Foto's en glasnegatieven van het woonhuis ''De Bremstruik'' van K.J.L.
Alberdink Thijm te Baarn (Lodewijk van Deyssel)
1900
3 omslagen
BAZE1393
Foto's, 1 omslag
BAZE1394
Foto's, 1 omslag
BAZE1395n1-n2Glasnegatieven, 2 stukken
BAZE1395n1
Glasnegatief exterieur woonhuis 'De Bremstruik' (Baarn)
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'De
Bremstruik' te Baarn.
BAZE1395n2
Glasnegatief exterieur woonhuis 'De Bremstruik' (Baarn)
stuk

BAZE
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Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'De
Bremstruik' te Baarn.

BAZE1396-1397
Foto's en glaspositieven van het woonhuis van mevr. K.C. Boxman-Winkler te
Bussum
1901-1903
2 omslagen
BAZE1396
Omslag 1, 1 omslag
BAZE1397
Omslag 2, 1 omslag
BAZE1556n1-n3Glaspositieven, 3 stukken
BAZE1556n1
Glaspositief exterieur woonhuis mevr. Boxman

BAZE1556n2

BAZE1556n3

stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis mevr.
Boxman te Bussum. Het betreft een opname van de ingang
van de woning.
Glaspositief exterieur woonhuis mevr. Boxman
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis mevr.
Boxman te Bussum.
Glaspositief exterieur woonhuis mevr. Boxman
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis mevr.
Boxman te Bussum.

BAZE1398-1399
Foto's en glasnegatieven van het woonhuis en atelier ''Op den Akker'' te
Bussum van J. Veth
1902
2 omslagen
BAZE1398
Omslag 1, 1 omslag
BAZE1399
Omslag 2, 1 omslag
BAZE1553n1-n4Glasnegatieven, 4 stukken
BAZE1553n1
Glasnegatief interieur woonhuis 'Op den Akker' van J. Veth
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'Op den Akker'
van J. Veth.
BAZE1553n2
Glasnegatief interieur woonhuis 'Op den Akker' van J. Veth
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'Op den Akker'
van J. Veth.
BAZE1553n3
Glasnegatief interieur woonhuis 'Op den Akker' van J. Veth
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'Op den Akker'
van J. Veth.
BAZE1553n4
Glasnegatief detail exterieur woonhuis 'Op den Akker' van
J. Veth
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'Op den Akker'
van J. Veth te Bussum. Het betreft een opname van een
deur met omlijsting.

BAZE1400-1411
Foto's, glasnegatieven en glaspositieven van de gebouwen op ''Oud-Bussum''
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12 omslagen

BAZE1400
Foto's kantoor en woning, 1 omslag
BAZE1401
Foto's kantoor en woning, 1 omslag
BAZE1402
Foto's kantoor en woning, 1 omslag
BAZE1403
Foto's arbeiderswoningen, 1 omslag
BAZE1404
Foto's hofstede, 1 omslag
BAZE1405
Foto's hofstede, 1 omslag
BAZE1406
Foto's hofstede, 1 omslag
BAZE1407
Foto's zuivelhuis, 1 omslag
BAZE1408
Foto's chefwoning en melkerslogies, 1 omslag
BAZE1409
Foto's chefwoning en melkerslogies, 1 omslag
BAZE1410
Foto's brug en brugwachterswoning, 1 omslag
BAZE1411
Foto's brug en brugwachterswoning, 1 omslag
BAZE1551n1-n28
Glasnegatieven en glaspositieven, 28 stukken
BAZE1551n1
Glasnegatief hofstede 'Oud-Bussum'
stuk
Glasnegatief van de hofstede 'Oud-Bussum' bestaande uit
een melkerij, kantoren en arbeiderswoningen op het
landgoed 'Oud-Bussum'.
BAZE1551n2
Glasnegatief exterieur arbeiderswoning 'Oud-Bussum'
stuk
Glasnegatief van het exterieur van een arbeiderswoning op
het landgoed 'Oud-Bussum'.
BAZE1551n3
Glasnegatief exterieur gebouw 'Oud-Bussum'
stuk
Glasnegatief van het exterieur van een gebouw op het
landgoed 'Oud-Bussum'.
BAZE1551n4
Glasnegatief hofstede 'Oud-Bussum'
stuk
Glasnegatief van de hofstede 'Oud-Bussum' bestaande uit
een melkerij, kantoren en arbeiderswoningen op het
landgoed 'Oud-Bussum'. Op het glasnegatief een laan met
bomen met aan beide zijden woningen.
BAZE1551n5
Glasnegatief exterieur woning 'Oud-Bussum'
stuk
Glasnegatief van het exterieur van een woning op het
landgoed 'Oud-Bussum'.
BAZE1551n6
Glaspositief exterieur kantoorgebouw 'Oud-Bussum'
1903
stuk
Glaspositief van het exterieur van een kantoorgebouw van
hofstede 'Oud-Bussum'.
BAZE1551n7
Glaspositief exterieur kantoorgebouw 'Oud-Bussum'
1903
stuk
Glaspositief van het exterieur van een kantoorgebouw van
hofstede 'Oud-Bussum'.
BAZE1551n8
Glaspositief exterieur arbeiderswoning 'Oud-Bussum'
1904
stuk
Glaspositief van het exterieur van een arbeiderswoning van
hofstede 'Oud-Bussum'.
BAZE1551n9
Glaspositief stenen brug en woningen 'Oud-Bussum'
1904
stuk
Glaspositief van een stenen brug met aan beide zijden
woningen van hofstede 'Oud-Bussum'.
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BAZE1551n10

BAZE1551n11

BAZE1551n12

BAZE1551n13

BAZE1551n14

BAZE1551n15

BAZE1551n16

BAZE1551n17

BAZE1551n18

BAZE1551n19

BAZE1551n20

BAZE1551n21

BAZE1551n22
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Glaspositief exterieur woonhuis 'Oud-Bussum'
1904
stuk
Glaspositief van het exterieur van een woning aan een
stenen brug van hofstede 'Oud-Bussum'.
Glaspositief exterieur melkerslogies en chefswoning 'OudBussum'
1906
stuk
Glaspositief van het exterieur van de melkerslogies en de
chefswoning van hofstede 'Oud-Bussum'.
Glaspositief exterieur melkerslogies en chefswoning 'OudBussum'
1906
stuk
Glaspositief van het exterieur van de melkerslogies en de
chefswoning van hofstede 'Oud-Bussum'.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het exterieur van het westaanzicht van de
stallen van hofstede 'Oud-Bussum'.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het exterieur van de westgevel van de
stallen van hofstede 'Oud-Bussum'.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het exterieur van een hooiluik van de
stallen van hofstede 'Oud-Bussum'. Onder het luik staat
een wagen met hooi.
Glaspositief interieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het interieur van de ziekenstal van
hofstede 'Oud-Bussum'. In de stal ligt een koe op stro.
Glaspositief interieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het interieur van een stal van hofstede
'Oud-Bussum'.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het exterieur van de stallen van hofstede
'Oud-Bussum', opname van de achterzijde van de stal met
de mestuitrit.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het exterieur van de stallen van hofstede
'Oud-Bussum', opname van de stal met mesttunnel.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1904
stuk
Glaspositief van het exterieur van de stallen van hofstede
'Oud-Bussum', opname van de achtergevel.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het exterieur van de stallen van hofstede
'Oud-Bussum'.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
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BAZE1551n23

BAZE1551n24

BAZE1551n25

BAZE1551n26

BAZE1551n27

BAZE1551n28

BAZE

Glaspositief van het exterieur van de stallen van hofstede
'Oud-Bussum'.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het exterieur van de stallen van hofstede
'Oud-Bussum'.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het exterieur van de stallen van hofstede
'Oud-Bussum'.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het exterieur van de stallen van hofstede
'Oud-Bussum'.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het exterieur van de stallen van hofstede
'Oud-Bussum'.
Glaspositief exterieur stallen 'Oud-Bussum'
1903 / 1905
stuk
Glaspositief van het exterieur van de stallen van hofstede
'Oud-Bussum'.
Glasnegatief foto hofstede 'Oud-Bussem'
z.jr.
stuk
Glasnegatief van een foto van het exterieur van hofstede
'Oud-Bussem'.

BAZE.110335787
Foto's en glaspositieven van het woonhuis van mevr. Heybroek te Bussum
1903
1 omslag
BAZE1412
BAZE1562

Foto's, 1 omslag
Glaspositieven, 1 stuk
BAZE1562n1
Glaspositief exterieur woonhuis mevr. Heybroek
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis van mevr.
Heybroek.

BAZE.110335788
Foto's en glaspositieven van het woonhuis '' 't Velt-huis'' van mej. M.J.
Jonker te Hattem
1903
1 omslag
BAZE1413
BAZE1563

Foto's, 1 omslag
Glaspositieven, 1 stuk
BAZE1563n1
Glaspositief exterieur woonhuis M.E. Jonker
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis van M.E.
Jonker.

BAZE1414-1415
Foto's en glasnegatieven van de arbeiderswoningen op het landgoed
''Valkeveen'' van J. van Woensel Kooy
1903
2 omslagen
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BAZE1414
Omslag 1, 1 omslag
BAZE1415
Omslag 2, 1 omslag
BAZE1555n1-n2Glasnegatieven, 2 stukken
BAZE1555n1
Glasnegatief exterieur arbeiderswoning landgoed
'Valkeveen'

BAZE1555n2

stuk
Glasnegatief van het exterieur van een arbeiderswoning op
het landgoed 'Valkeveen'.
Glasnegatief exterieur woonhuis landgoed 'Valkeveen'
stuk
Glasnegatief van het exterieur van een woning op het
landgoed 'Valkeveen'.

BAZE1416-1417
Foto's van de arbeiderswoningen op het landgoed ''Nooitgedacht'' van J. van
Woensel Kooy
1903
2 omslagen
BAZE1416
BAZE1417

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1418-1419
Foto's, glasnegatieven en glaspositieven van het woonhuis van mr. Viruly te
Amsterdam
1904
2 omslagen
BAZE1418
Omslag 1, 1 omslag
BAZE1419
Omslag 2, 1 omslag
BAZE1552n1-n5Glasnegatieven en glaspositieven, 5 stukken
BAZE1552n1
Glasnegatief exterieur woonhuis mr. Viruly

BAZE1552n2

BAZE1552n3

BAZE1552n4

BAZE1552n5

stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis mr. Viruly te
Amsterdam.
Glasnegatief interieur woonhuis mr. Viruly
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis mr. Viruly te
Amsterdam, een opname van de hal met trap.
Glasnegatief exterieur woonhuis mr. Viruly
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis mr. Viruly te
Amsterdam.
Glaspositief exterieur woonhuis mr. Viruly
stuk
Glaspositief van het exterieur van woonhuis mr. Viruly te
Amsterdam.
Glaspositief exterieur woonhuis mr. Viruly
stuk
Glaspositief van het exterieur van woonhuis mr. Viruly te
Amsterdam.

BAZE1420-1423
Foto's, glasnegatieven en glaspositieven van het woonhuis van dr. M. Moltzer
te Alkmaar
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4 omslagen

BAZE1420
Foto's, 1 omslag
BAZE1421
Foto's, 1 omslag
BAZE1422
Foto's, 1 omslag
BAZE1423n1-n5Glasnegatieven en glaspositieven, 5 stukken
BAZE1423n1
Glasnegatief exterieur woonhuis Dr. M. Moltzer

BAZE1423n2

BAZE1423n3

BAZE1423n4

BAZE1423n5

stuk
Glasnegatief van het exterieur van het woonhuis van Dr. M.
Moltzer te Alkmaar. Het betreft een opname van de
ornamenten rond een deur.
Glasnegatief exterieur woonhuis Dr. M. Moltzer
stuk
Glasnegatief van het exterieur van het woonhuis van Dr. M.
Moltzer te Alkmaar. Het betreft een opname van een deur
met omlijsting.
Glasnegatief exterieur woonhuis Dr. M. Moltzer
stuk
Glasnegatief van het exterieur van het woonhuis van Dr. M.
Moltzer te Alkmaar. Het betreft een opname van de de
ingang van het woonhuis.
Glaspositief exterieur woonhuis Dr. M. Moltzer
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis van Dr. M.
Moltzer te Alkmaar. Het betreft een opname van de de
ingang van het woonhuis.
Glaspositief exterieur woonhuis Dr. M. Moltzer
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis van Dr. M.
Moltzer te Alkmaar. Het betreft een opname van de de
ingang van het woonhuis.

BAZE1424-1425
Foto's en glasnegatieven van het woonhuis van C.W. Jansen te
Naarden/Bussum
1904-1906

2 omslagen

BAZE1424

Foto's
1905-1906, 1 omslag
BAZE1425n1-n2Glasnegatieven, 2 stukken
BAZE1425n1
Glasnegatief exterieur woonhuis C.W. Jansen (Naarden,
Bussum)
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis C.W. Jansen te
Naarden, Bussum.
BAZE1425n2
Glasnegatief exterieur woonhuis C.W. Jansen (Naarden,
Bussum)
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis C.W. Jansen te
Naarden, Bussum.

BAZE1426-1427
Foto's en glasnegatieven van het huis ''Petersburg'' van J.C. Loman te
Bussum
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2 omslagen

BAZE1426
Foto's, 1 omslag
BAZE1427n1-n2Glasnegatieven, 2 stukken
BAZE1427n1
Glasnegatief exterieur woonhuis 'Petersburg' J.C. Loman
(Bussum)
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'Petersburg'
van J.C. Loman te Bussum. Het betreft een detailopname.
BAZE1427n2
Glasnegatief exterieur woonhuis 'Petersburg' J.C. Loman
(Bussum)
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'Petersburg'
van J.C. Loman te Bussum. Het betreft een opname van de
vloer van een balkon, gezien van bovenaf.

BAZE1428

Foto's van het woonhuis van F. Coenen te Bussum
1905

1 omslag

BAZE1429-1430
Foto's en glasnegatieven van het woonhuis ''Wilgenakker'' van P. van Dissel
te Eindhoven
1907
2 omslagen
BAZE1429
Omslag 1, 1 omslag
BAZE1430
Omslag 2, 2 stuks
BAZE1567n1-n2Glasnegatieven en glaspositieven, 2 stukken
BAZE1567n1
Glasnegatief exterieur woonhuis 'Wilgenakker' P. v. Dissel
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'Wilgenakker'
van P. v. Dissel te Eindhoven.
BAZE1567n2
Glaspositief exterieur woonhuis 'Wilgenakker' P. v. Dissel
stuk
Glaspositief van het exterieur van woonhuis 'Wilgenakker'
van P. v. Dissel te Eindhoven.

BAZE.110335797
Foto's en glaspositieven van het woonhuis van C. Kloos te Bussum
1906
1 omslag
BAZE1431
BAZE1565

Foto's, 1 omslag
Glaspositieven
BAZE1565n1
Glaspositief exterieur woonhuis C. Kloos
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis van C.
Kloos te Bussum.

BAZE1432

Foto's van het woonhuis van A. van der Vies te Haarlem
1906-1907

1 omslag

BAZE1433-1434
Foto's en glasnegatieven van het woonhuis ''Sonnewael'' van A.C. Waller te
Blaricum
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1906

BAZE
2 omslagen

BAZE1433
Foto's, 1 omslag
BAZE1434n1-n3Glasnegatieven en glaspositieven, 3 stukken
BAZE1434n1
Glasnegatief exterieur woonhuis 'Sonnewael'

BAZE1434n2

BAZE1434n3

stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'Sonnewael'.
Glasnegatief exterieur woonhuis 'Sonnewael'
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'Sonnewael'.
Glaspositief exterieur woonhuis 'Sonnewael'
stuk
Glaspositief van het exterieur van woonhuis 'Sonnewael'.

BAZE1435-1438
Foto's, glasnegatieven en -positieven van het woonhuis ''De Maerle'' voor
G.W. van Blaaderen te Huizen
1906
4 omslagen
BAZE1435
Foto's, 1 omslag
BAZE1436
Foto's, 1 omslag
BAZE1437
Foto's, 1 omslag
BAZE1438n1-n14
Glasnegatieven en glaspositieven, 14 stukken
BAZE1438n1
Glasnegatief exterieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'De Maerle'.
BAZE1438n2
Glasnegatief interieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'De Maerle'.
BAZE1438n3
Glasnegatief interieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'De Maerle'.
BAZE1438n4
Glasnegatief interieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'De Maerle'.
BAZE1438n5
Glasnegatief interieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'De Maerle'.
BAZE1438n6
Glasnegatief interieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'De Maerle'.
BAZE1438n7
Glasnegatief interieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'De Maerle'.
BAZE1438n8
Glasnegatief detail interieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'De Maerle'.
Het betreft een detailopname.
BAZE1438n9
Glasnegatief interieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'De Maerle'.
BAZE1438n10 Glasnegatief interieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glasnegatief van het interieur van woonhuis 'De Maerle'.

BAZE
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BAZE1438n12

BAZE1438n13
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BAZE1439
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Glasnegatief exterieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'De Maerle',
opame van de voorzijde van het huis.
Glaspositief exterieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glaspositief van het exterieur van woonhuis 'De Maerle'.
Glaspositief exterieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glaspositief van het exterieur van woonhuis 'De Maerle'.
Glaspositief exterieur woonhuis 'De Maerle'
stuk
Glaspositief van het exterieur van woonhuis 'De Maerle'.

Foto's van het bedrijfsgebouw met bovenwoning van de Drukkerij Tierie te 'sHertogenbosch
1907
1 omslag

BAZE1440-1442
Foto's, glasnegatieven en glaspostieven van het doorgangshuis van de
''Vereniging tot steun van de verwaarloosden en gevallenen'' te Apeldoorn
1908
3 omslagen
BAZE1440
Foto's, 1 omslag
BAZE1441
Foto's, 1 omslag
BAZE1442n1-n3Glasnegatieven en glaspositieven, 3 stukken
BAZE1442n1
Glasnegatief exterieur doorganghuis 'Vereniging tot steun
van Verwaarloosden en Gevallenen'
stuk
Glasnegatief van het exterieur van het doorganghuis
'Vereniging tot steun van Verwaarloosden en Gevallenen' te
Apeldoorn.
BAZE1442n2
Glasnegatief exterieur doorganghuis 'Vereniging tot steun
van Verwaarloosden en Gevallenen'
stuk
Glasnegatief van het exterieur van het doorganghuis
'Vereniging tot steun van Verwaarloosden en Gevallenen' te
Apeldoorn.
BAZE1442n3
Glaspositief exterieur doorganghuis 'Vereniging tot steun
van Verwaarloosden en Gevallenen'
stuk
Glaspositief van het exterieur van het doorganghuis
'Vereniging tot steun van Verwaarloosden en Gevallenen' te
Apeldoorn.

BAZE1443-1445
Foto's, glasnegatieven en glaspositieven van het woonhuis van G.A.W. van
Lanschot te 's-Hertogenbosch
1908
3 omslagen
BAZE1443
Foto's, 1 omslag
BAZE1444
Foto's, 1 omslag
BAZE1445n1-n7Glasnegatieven en glaspositieven, 7 stukken
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BAZE1445n1

BAZE1445n2

BAZE1445n3

BAZE1445n4

BAZE1445n5

BAZE1445n6

BAZE1445n7

BAZE1446

BAZE1447

BAZE

Glaspositief exterieur woonhuis G.A.W. van Lanschot
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis van G.A.W.
van Lanschot te 's-Hertogenbosch.
Glaspositief exterieur woonhuis G.A.W. van Lanschot
stuk
Glaspositief van het exterieur van de dienstingang van het
woonhuis van G.A.W. van Lanschot te 's-Hertogenbosch.
Glaspositief exterieur woonhuis G.A.W. van Lanschot
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis van G.A.W.
van Lanschot te 's-Hertogenbosch, opname van de
voordeur.
Glaspositief ingangshek woonhuis G.A.W. van Lanschot
stuk
Glaspositief van het ingangshek van het woonhuis van
G.A.W. van Lanschot te 's-Hertogenbosch.
Glasnegatief exterieur woonhuis G.A.W. van Lanschot
stuk
Glasnegatief van het exterieur van het woonhuis G.A.W. van
Lanschot te 's-Hertogenbosch.
Glasnegatief exterieur woonhuis G.A.W. van Lanschot
stuk
Glasnegatief van het exterieur van het woonhuis G.A.W. van
Lanschot te 's-Hertogenbosch.
Glasnegatief detail exterieur woonhuis G.A.W. van Lanschot
stuk
Glasnegatief van het exterieur van het woonhuis G.A.W. van
Lanschot te 's-Hertogenbosch, opname van de voordeur.

Foto's van het woonhuis van T.B. Roorda te Aerdenhout
1908

omslagen

Foto's van het Rembrandthuis te Amsterdam
1908-1909

BAZE1448-1449
Foto's van het woonhuis J.G. Wertheim te Zandvoort
1909-1910
BAZE1448
BAZE1449

2 omslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1450-1452
Foto's van het woonhuis van A.H. Wertheim te Amsterdam
1910
BAZE1450
BAZE1451
BAZE1452
BAZE1560

1 omslag

3 omslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag
Glasnegatieven, 1 stuk
BAZE1560n1
Glaspositief exterieur woonhuis A.H. Wertheim
stuk

BAZE
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Glaspositief van het exterieur van woonhuis A.H. Wertheim
te Amsterdam.

BAZE1453

Foto's van het woonhuis van Mej. M. Elink Schuurmans te Noordwijkerhout
1909
1 omslag

BAZE1454

Foto's van het woonhuis van mevr. A. van Regteren Altena te Laren
1909
1 omslag

BAZE1455-1456
Foto's en glaspositieven van het woonhuis van F. van Heel te Heemstede
1909
2 omslagen
BAZE1455
Omslag 1, 1 omslag
BAZE1456
Omslag 2, 1 omslag
BAZE1557n1-n3Glaspositieven, 3 stukken
BAZE1557n1
Glaspositief exterieur woonhuis F. van Heel

BAZE1557n2

BAZE1557n3

stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis van F. van
Heel te Heemstede.
Glaspositief exterieur woonhuis F. van Heel
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis van F. van
Heel te Heemstede.
Glaspositief exterieur woonhuis F. van Heel
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis van F. van
Heel te Heemstede.

BAZE1457-1459
Foto's en glaspositieven van het woonhuis van mevr. R. de Voogt-de Vogel te
Heemstede
1909
3 omslagen
BAZE1457
Omslag 1, 1 omslag
BAZE1458
Omslag 2, 1 omslag
BAZE1459
Omslag 3, 1 omslag
BAZE1559n1-n3Glaspositieven, 3 stukken
BAZE1559n1
Glaspositief exterieur woonhuis mevr. R. de Voogt

BAZE1559n2

BAZE1559n3

BAZE1460

stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis mevr. R. de
Voogt te Heemstede.
Glaspositief exterieur woonhuis mevr. R. de Voogt
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis mevr. R. de
Voogt te Heemstede.
Glaspositief exterieur woonhuis mevr. R. de Voogt
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis mevr. R. de
Voogt te Heemstede.

Foto's van het woonhuis van E. de Haan te Hilversum
1909-1911

1 omslag
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BAZE1461-1463
Verbouw van het huis van H.J. van Ogtrop te Amsterdam
1910
BAZE1461
BAZE1462
BAZE1463

BAZE1464

BAZE

3 omslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag

Foto's van het woonhuis ''Zonnegaarde'' van G. Andre de la Porte
1911

1 omslag

BAZE1465

Foto's van het woonhuisje van mr. Jonker en mevr. Verkade-Palthe te Hattem
1911
1 omslag

BAZE1466

Foto's van het woonhuis en de tuinmanswoning van de dames C.J. Pabst en
J. Pabst te Laren
1911
1 omslag

BAZE1467

Foto's van het woonhuis en de tuinmanswoning van E.G. Duyvis te Zeist
1912
1 omslag

BAZE1468

Foto's van het woonhuis van J.C. Loman te Amsterdam
1912

1 omslag

Foto's van de villa van G. Kempner te Noordwijk
1912

1 omslag

BAZE1469

BAZE1470-1471
Foto's van het woonhuis ''Meentwijck'' van H.N. de Fremery te Bussum
1912
2 omslagen
BAZE1470
BAZE1471

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1472.1 Foto's en glaspositieven van het woonhuis '' 't Stokhorst'' en de
tuinmanswoning van G. Jannink te Lonneker
1912
BAZE1472
BAZE1564

2 omslagen

Foto's, 2 omslagen
Glaspositieven, 1 stuk
BAZE1564n1
Glaspositief exterieur woonhuis 't Stokhorst'
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis 't
Stokhorst' van G. Jannink te Lonneker.

BAZE1473-1474
Foto's en glaspositieven van het Kantoorgebouw van de Nederlandse
Heidemaatschappij te Arnhem
1912
2 omslagen
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BAZE1473
BAZE1474
BAZE1558

BAZE1475
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Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Glaspositieven, 1 stuk
BAZE1558n1
Glaspositief interieur kantoorgebouw van de Nederlandse
Heidemaatschappij
stuk
Glaspositief van het interieur van het kantoorgebouw van
de Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem, opname
van de trap.

Foto's van het woonhuis van D. Croll te Bussum
1913

1 omslag

BAZE1476-1477
Foto's van de inrichting van de bibliotheek van de Lettergieterij Tetterode te
Amsterdam
1912
2 omslagen
BAZE1476
BAZE1477

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE.110335825
Foto's en glasnegatieven van het reisbureau van de Staatsspoorwegen te
Amsterdam
1913
1 omslag
BAZE1478
BAZE1568

BAZE1479

BAZE1480

Foto's
Glasnegatieven
BAZE1568n1
Glasnegatief exterieur Reisbureau der Staatsspoorwegen
(Amsterdam)
stuk
Glasnegatief van het exterieur van het Reisbureau der
Staatsspoorwegen te Amsterdam. Het glasnegatief is
gebroken.

Foto's van het woonhuis en de boerderij van H.C. Boll te Losser
1913

1 omslag

Foto's van het woonhuis van J. de Leeuw te Laren
1913

1 omslag

BAZE1481

Foto's van het woonhuis "De Haaf'' van mej. J. Bosch van 's-Gravenmoer te
Bergen
1914
1 omslag

BAZE1482

Foto's van het complex arbeiderswoningen aan het Van Beuningenplein te
Amsterdam
1913-1914
1 omslag

BAZE.110335830
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BAZE

Foto's en glaspositieven van het woonhuis van H. Biegel te Bussum
1914
1 omslag
BAZE1483
BAZE1561

Foto's, 1 omslag
Glaspositieven, 1 stuk
BAZE1561n1
Glaspositief exterieur woonhuis H. Biegel
stuk
Glaspositief van het exterieur van het woonhuis van H.
Biegel te Bussum.

BAZE1484-1486
Foto's van het gebouw van de Theosofiastichting te Den Haag
1915
BAZE1484
BAZE1485
BAZE1486

BAZE1487

3 omslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag

Foto's van het woonhuis van S. Menko te Enschede
1914

1 omslag

BAZE1488

Foto's van het woonhuis op het landgoed ''Groot-Oorsprong'' van Jhr. H.G.
van Holthe tot Echten te Oosterbeek
1916-1919
1 omslag

BAZE1489

Foto's van het woonhuis van Mej. Steens Zijnen te Arnhem
1916

1 omslag

BAZE1490

Foto's van het complex arbeiderswoningen van Philips te Eindhoven
1916
1 omslag

BAZE1491

Foto's van het woonhuis van K. Tjebbes te Huizen
1916

1 omslag

BAZE.110335837
Foto's, glasnegatieven en glaspositieven van het woonhuis "Woudoord" voor
mr. Th. van Eijk Bijleveld
1908
1 omslag
BAZE1492
foto's, 1 omslag
BAZE1554n1-n3Glasnegatieven en glaspositieven, 3 stukken
BAZE1554n1
Glasnegatief exterieur woonhuis 'Woudoord' mr. Th. van
Eijk Bijleveld
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'Woudoord'
voor mr. Th. van Eijk Bijleveld.
BAZE1554n2
Glasnegatief exterieur woonhuis 'Woudoord' mr. Th. van
Eijk Bijleveld
stuk
Glasnegatief van het exterieur van woonhuis 'Woudoord'
voor mr. Th. van Eijk Bijleveld.
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Glaspositief exterieur woonhuis 'Woudoord' mr. Th. van Eijk
Bijleveld
stuk
Glaspositief van het exterieur van woonhuis 'Woudoord'
voor mr. Th. van Eijk Bijleveld.

BAZE1493

Foto's van het complex arbeiderswoningen aan de Huizerweg te Bussum
1916-1917
1 omslag

BAZE1494

Foto's van het Gemeenlandshuis van ''Stad en Lande van Gooiland'' te
Hilversum
1916-1917
1 omslag

BAZE1495-1496
Foto's van de garage op het landgoed ''Stoephout'' van mevr. M.J.J. Kesslerde Lange te Wassenaar
1918
2 omslagen
BAZE1495
BAZE1496

BAZE1497

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Foto's van de gebouwen van de Godelindestichting te Bussum
1919-1922

BAZE1498-1499
Foto's van het complex middenstandswoningen te Bussum
1920
BAZE1498
BAZE1499

1 omslag

2 omslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1500

Foto's van het woonhuis op het landgoed ''Stoephout'' van mevr. M.J.J.
Kessler-de Lange te Wassenaar
1920
1 omslag

BAZE1501

Foto's van het complex arbeiderswoningen van de Woningbouwvereniging
Dieren te Dieren
1920
1 omslag

BAZE1566n1-n14
Glaspositieven tekeningen raadhuis 's-Gravenhage
1908, 1921
BAZE1566n1

BAZE1566n2

14 stukken

Glaspositief ontwerptekening bebouwing raadhuis 's-Gravenhage
1921, stuk
Glaspositief van een tekening met de mogelijkheden voor bebouwing voor
het raadhuis te 's-Gravenhage, plan Oranjekazerneterrein.
Glaspositief ontwerptekening bebouwing raadhuis 's-Gravenhage
1921, stuk
Glaspositief van een tekening met de mogelijkheden voor bebouwing voor
het raadhuis te 's-Gravenhage, plan Oranjekazerneterrein.
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BAZE1566n3

BAZE1566n4

BAZE1566n5

BAZE1566n6

BAZE1566n7

BAZE1566n8

BAZE1566n9

BAZE1566n10

BAZE1566n11

BAZE1566n12

BAZE1566n13

BAZE1566n14

BAZE1502

BAZE

Glaspositief ontwerptekening bebouwing raadhuis 's-Gravenhage
1921, stuk
Glaspositief van een tekening met de mogelijkheden voor bebouwing voor
het raadhuis te 's-Gravenhage, plan Oranjekazerneterrein.
Glaspositief ontwerptekening bebouwing raadhuis 's-Gravenhage
1921, stuk
Glaspositief van een tekening met de mogelijkheden voor bebouwing voor
het raadhuis te 's-Gravenhage, plan Oranjekazerneterrein.
Glaspositief ontwerptekening bebouwing raadhuis 's-Gravenhage
1921, stuk
Glaspositief van een tekening met de mogelijkheden voor bebouwing voor
het raadhuis te 's-Gravenhage, plan Oranjekazerneterrein.
Glaspositief ontwerptekening bebouwing raadhuis 's-Gravenhage
1921, stuk
Glaspositief van een tekening met de mogelijkheden voor bebouwing voor
het raadhuis te 's-Gravenhage, plan Oranjekazerneterrein.
Glaspositief ontwerptekening bebouwing raadhuis 's-Gravenhage
1921, stuk
Glaspositief van een tekening met de mogelijkheden voor bebouwing voor
het raadhuis te 's-Gravenhage, plan Oranjekazerneterrein.
Glaspositief ontwerptekening algemene situatie raadhuis 's-Gravenhage
1921, stuk
Glaspositief van een tekening voor het raadhuis te 's-Gravenhage, plan
Oranjekazerneterrein, algemene situatie.
Glaspositief ontwerptekening schetsperspectief raadhuis 's-Gravenhage
1921, stuk
Glaspositief van een tekening voor het raadhuis te 's-Gravenhage, plan
Oranjekazerneterrein, schetsperspectief.
Glaspositief ontwerptekening raadhuis 's-Gravenhage
1921, stuk
Glaspositief van een tekening voor het raadhuis te 's-Gravenhage, plan aan
het Spui.
Glaspositief ontwerptekening raadhuis 's-Gravenhage
1921, stuk
Glaspositief van een tekening voor het raadhuis te 's-Gravenhage, plan aan
het Spui.
Glaspositief ontwerptekening raadhuis 's-Gravenhage
1921, stuk
Glaspositief van een tekening voor het raadhuis te 's-Gravenhage, plan voor
het Alexanderveld.
Glaspositief ontwerptekening uitbreidingsplan 's-Gravenhage
1908, stuk
Glaspositief van een ontwerptekening voor het uitbreidingsplan van 'sGravenhage door Dr. H.P. Berlage.
Glaspositief ontwerptekening uitbreidingsplan 's-Gravenhage
1908, stuk
Glaspositief van een ontwerptekening voor het uitbreidingsplan van 'sGravenhage door Dr. H.P. Berlage, situatie raadhuis op Alexanderveld.

Foto's van het Haags Thehuis voor Ongehuwden, het H.T.O. gebouw te Den
Haag
1921
1 omslag
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BAZE1503-1505
Foto's van het kantoorgebouw van de Nederlandse Handelmaatschappij te
Amsterdam
1920-1926
3 omslagen
BAZE1503
BAZE1504
BAZE1505

BAZE1506

BAZE1507

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag

Foto's van diverse projecten van De Bazel
z.jr.

1 omslag

Glaspositieven van diverse projecten van De Bazel
z.jr.

7 stukken

Glaspositieven van diverse projecten van De Bazel afkomstig uit 11 diadoosjes. De overige
glaspositieven zijn geplaatst onder het project. Deze glaspositieven zijn ongeidentificeerd.
BAZE1507n1
Glaspositief exterieur ongeidentificeerd woonhuis, stuk
Glaspositief van het exterieur van een ongeidentificeerd woonhuis.
BAZE1507n2
Glaspositief exterieur ongeidentificeerd woonhuis, stuk
Glaspositief van het exterieur van een ongeidentificeerd woonhuis.
BAZE1507n3
Glaspositief exterieur ongeidentificeerd woonhuis, stuk
Glaspositief van het exterieur van een ongeidentificeerd woonhuis.
BAZE1507n4
Glaspositief beeldhouwwerk, stuk
Glaspositief van beeldhouwwerk aan de gebouwen van De Bazel.
BAZE1507n5
Glaspositief beeldhouwwerk, stuk
Glaspositief van beeldhouwwerk aan de gebouwen van De Bazel.
BAZE1507n6
Glaspositief beeldhouwwerk, stuk
Glaspositief van beeldhouwwerk aan de gebouwen van De Bazel.
BAZE1507n7
Glaspositief beeldhouwwerk, stuk
Glaspositief van beeldhouwwerk aan de gebouwen van De Bazel.

BAZE1508

Glasnegatieven van diverse projecten van De Bazel
z.jr.
BAZE1508n2

BAZE1508n3

BAZE1508n4

BAZE1508n5

BAZE1508n6

14 stukken

Glasnegatief foto's woonhuis met rieten dak
z.jr., stuk
Glasnegatief van drie foto's op een houten ondergrond waarop een
woonhuis met rieten dak staat.
Glasnegatief foto's woonhuizen
z.jr., stuk
Glasnegatief van vier foto's op een houten ondergrond waarop woonhuizen
staan.
Glasnegatief foto woonhuis
z.jr., stuk
Glasnegatief van een foto op een houten ondergrond waarop vermoedelijk
een woonhuis staat.
Glasnegatief foto's woonhuizen
z.jr., stuk
Glasnegatief van foto's op een houten ondergrond waarop vermoedelijk
woonhuizen staan.
Glasnegatief hek 'Dennenoord'
z.jr., stuk
Glasnegatief van een hek met bordje 'Dennenoord'.
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BAZE1508n8

BAZE1508n9

BAZE1508n10

BAZE1508n11

BAZE1508n12

BAZE1508n14

BAZE1508n7

BAZE1508n13

BAZE1508n1

BAZE

Glasnegatief foto woonhuis Bussum
z.jr., stuk
Glasnegatief van een foto van het exterieur, de ingang, van een woonhuis te
Bussum van architect K. De Bazel.
Glasnegatief foto woonhuis
z.jr., stuk
Glasnegatief van een foto van het exerieur van een woonhuis.
Glasnegatief foto's woonhuizen
z.jr., stuk
Glasnegatief van twee foto's van het exterieur van woonhuizen.
Glasnegatief foto's woonhuizen
z.jr., stuk
Glasnegatief van twee foto's van het exterieur van woonhuizen.
Glasnegatief foto's woonhuizen
z.jr., stuk
Glasnegatief van twee foto's van het exterieur van woonhuizen.
Glasnegatief foto woonhuis
z.jr., stuk
Glasnegatief van een foto op een houten ondergrond van het exterieur van
een woonhuis.
Glasnegatief exterieur woonhuis
1904 / 1908, stuk
Glasnegatief van het exterieur van een woonhuis.
Glasnegatief exterieur woonhuis
1904 / 1908, stuk
Glasnegatief van het exterieur van een woonhuis.
Glasnegatief foto's doorgangshuis van de 'Vereniging tot steun van de
Verwaarloosden en Gevallenen' en hofstede 'Oud-Bussum'
1908 / 1920, stuk
Glasnegatief van twee foto's van het doorgangshuis van de 'Vereniging tot
steun van de Verwaarloosden en Gevallenen' en van hofstede 'OudBussum'.

BAZE.4.5.2 Foto's en glasnegatieven van overige projecten zonder besteknummer

BAZE1509

BAZE.4.5.2 FOTO'S EN GLASNEGATIEVEN VAN OVERIGE PROJECTEN
ZONDER BESTEKNUMMER
Glasnegatieven van de ontwerptekeningen voor een Genootschapsgebouw
voor Architecten, prijsvraag ''A et A''
1895
1 stuk
BAZE1509n1

Glasnegatief ontwerptekening Genootschapsgebouw voor Architecten, stuk
Glasnegatief van een ontwerptekening twee gevelzijdes voor het
Genootschapsgebouw voor Architecten, prijsvraag 'A et A'. De
ontwerptekening toont twee gevels.

BAZE1510-1511
Foto's, glasnegatieven en glaspositieven van de ontwerptekeningen en
maquette voor een nieuw Stadhuis te Rotterdam
1912
2 omslagen
BAZE1510
BAZE1511

Foto's, 1 omslag
Glasnegatieven en glaspositieven, 14 stukken
BAZE1511n1
Glasnegatief ontwerptekeningen stadhuis Rotterdam
stuk

BAZE
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BAZE1511n2

BAZE1511n3

BAZE1511n4

BAZE1511n5

BAZE1511n6

BAZE1511n7

BAZE1511n8

BAZE1511n9

BAZE1511n10

BAZE1511n11

BAZE1511n12

BAZE1511n13
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Glasnegatief van twee ontwerptekeningen voor het
stadhuis te Rotterdam. Het betreft een doorsnede en een
aanzicht van de binnenplaatsgevel.
Glasnegatief ontwerptekening stadhuis Rotterdam
stuk
Glasnegatief van een ontwerptekening voor het stadhuis te
Rotterdam. Het betreft twee doorsneden van het stadhuis.
Glasnegatief plattegrond stadhuis Rotterdam
stuk
Glasnegatief van een ontwerptekening voor het stadhuis te
Rotterdam. Het betreft een plattegrond van de tweede
verdieping en de derde verdieping.
Glasnegatief plattegrond stadhuis Rotterdam
stuk
Glasnegatief van een ontwerptekening voor het stadhuis te
Rotterdam. Het betreft een plattegrond van de insteek van
de begane grond en van de eerste verdieping.
Glasnegatief plattegrond stadhuis Rotterdam
stuk
Glasnegatief van een ontwerptekening voor het stadhuis te
Rotterdam. Het betreft een situatietekening en een
plattegrond voor het souterrain.
Glasnegatief plattegrond stadhuis Rotterdam
stuk
Glasnegatief van een ontwerptekening voor het stadhuis te
Rotterdam. Op de tekening staan twee plattegronden, een
van de begane grond en een van de hoofdverdieping.
Glasnegatief ontwerptekening stadhuis Rotterdam
stuk
Glasnegatief van een ontwerptekening voor het stadhuis te
Rotterdam. Op de tekening zijn details voor de vestibule en
het trappenhuis uitgewerkt.
Glasnegatief ontwerptekening stadhuis Rotterdam
stuk
Glasnegatief van een ontwerptekening voor het stadhuis te
Rotterdam. Het betreft een doorsnede van het stadhuis.
Glasnegatief ontwerptekening stadhuis Rotterdam
stuk
Glasnegatief van een ontwerptekening met details voor de
feestzaal voor het stadhuis te Rotterdam.
Glasnegatief maquette stadhuis Rotterdam
stuk
Glasnegatief van een maquette van het stadhuis van
Rotterdam.
Glasnegatief maquette stadhuis Rotterdam
stuk
Glasnegatief van een maquette van het stadhuis van
Rotterdam.
Glaspositief maquette stadhuis Rotterdam
stuk
Glaspositief van een maquette van het stadhuis van
Rotterdam.
Glaspositief maquette stadhuis Rotterdam
stuk
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BAZE1511n14

Glaspositief van een maquette van het stadhuis van
Rotterdam.
Glaspositief maquette stadhuis Rotterdam

BAZE1511n15

Glaspositief van een maquette van het stadhuis van
Rotterdam.
Glaspositief maquette stadhuis Rotterdam

BAZE

stuk

stuk
Glaspositief van een maquette van het stadhuis van
Rotterdam.

BAZE1512

Foto's van de sokkel voor een standsbeeld voor koning-stadhouder Willem III
1918
1 omslag

BAZE1513

Foto's van de ontwerptekeningen voor een kantoorgebouw voor de Jurgens
Margarinefabriek te Nijmegen
1916-1917
1 omslag

BAZE1514-1515
Foto's en glasnegatieven van grafmonumenten, o.a. graf voor J.B.H. van
Royen
z.jr.
2 omslagen
BAZE1514
BAZE1515

Foto's, 1 omslag
Glasnegatieven, 1 omslag
BAZE1515n1
Glasnegatief grafmonument voor B.H. van Rogen
stuk
Glasnegatief van een grafmonument voor B.H. van Rogen.

BAZE1569

Glasnegatieven Algemeen bibliotheekgebouw
1895
BAZE1569n1

Glasnegatief ontwerptekening Algemeen bibliotheekgebouw, stuk
Glasnegatief van een ontwerptekening, aanzicht oostelijke gevel, van een
algemeen bibliotheekgebouw. De tekening is gedateerd december 1895.

BAZE.4.5.3 Foto's van projecten van anderen

BAZE1516

BAZE1517

BAZE.4.5.3 FOTO'S VAN PROJECTEN VAN ANDEREN
Foto's van het Scheepvaartshuis van architect Van de Mey te Amsterdam
1916-1917
1 omslag
Foto's van het gebouw van de ''Nederlandse confectiefabriek'', voorheen ''A.
Cohen en co'' te Amsterdam
z.jr.
1 omslag

BAZE.4.5.4 Foto's van meubels

BAZE.4.5.4 FOTO'S VAN MEUBELS
BAZE1518-1520
Foto's en glasnegatieven van meubels van de fam. Schuurman te 'sGravenhage
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z.jr.
BAZE1518
BAZE1519
BAZE1520

BAZE1521

BAZE1522

BAZE1523

BAZE1524

BAZE1525

BAZE1526

BAZE1527
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3 omslagen

Foto's, 1 omslag
Foto's, 1 omslag
Glasnegatieven, 2 stukken
BAZE1520n1
Glasnegatief stoel familie Schuurman (Den Haag)
1898
stuk
Glasnegatief van een stoel van de familie Schuurman uit
Den Haag.
BAZE1520n2
Glasnegatief stoel familie Schuurman (Den Haag)
1898
stuk
Glasnegatief van een stoel van de familie Schuurman uit
Den Haag.

Foto's van een slaapkamerameublement
1898

1 omslag

Foto's van meubels voor het ''veredeling van het ambacht''
z.jr.

1 omslag

Foto's van meubels van H. Boeken te Hilversum
z.jr.

1 omslag

Foto's van meubels van A.A. Boonacker te Groningen
z.jr.

1 omslag

Foto's van meubels van Boonstra/v.d. Schalk
z.jr.

1 omslag

Foto's van meubels van de familie Kalf
z.jr.

1 omslag

Foto's van meubels van de familie Knottenbelt
z.jr.

1 omslag

BAZE1528

Foto's van het interieur van het woonhuis van J.C. Loman te Amsterdam
z.jr.
1 omslag

BAZE1529

Foto's van meubels van de modelboerderij ''Oud-Bussum''
z.jr.

1 omslag

Foto's van meubels van Roland Holst
z.jr.

1 omslag

Foto's van meubelen van de familie Stalling
z.jr.

1 omslag

BAZE1530

BAZE1531

BAZE1532

Foto's van het interieur van het woonhuis van A.H. Wertheim te Amsterdam
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BAZE1533

BAZE1534

BAZE1535

BAZE

z.jr.

1 omslag

Foto's van een slaapkamerameublement
z.jr.

1 omslag

Foto's van een bureauameublement
z.jr.

1 omslag

Foto's van de kast vervaardigd voor Koningin Wilhelmina
1909

1 omslag

BAZE1536-1537
Foto's en glasnegatieven van de koninklijke wieg
1909
BAZE1536
BAZE1537

1 omslag

Foto's, 1 omslag
Glasnegatieven, 8 stukken
BAZE1537n1
Glasnegatief textiel koninklijke wieg
stuk
BAZE1537n2

Glasnegatief van textiel voor een koninklijke wieg.
Glasnegatief textiel koninklijke wieg

BAZE1537n3

Glasnegatief van textiel voor een koninklijke wieg.
Glasnegatief textiel koninklijke wieg

BAZE1537n4

Glasnegatief van textiel voor een koninklijke wieg.
Glasnegatief textiel koninklijke wieg

stuk

stuk

stuk
BAZE1537n5

Glasnegatief van textiel voor een koninklijke wieg.
Glasnegatief textiel koninklijke wieg

BAZE1537n6

Glasnegatief van textiel voor een koninklijke wieg.
Glasnegatief onderstel koninklijke wieg

stuk

BAZE1537n7

BAZE1537n8

stuk
Glasnegatief van het onderstel voor een koninklijke wieg.
Glasnegatief bovenstuk koninklijke wieg
stuk
Glasnegatief van het bovenstuk voor een koninklijke wieg.
De top wordt bekroond door een vogel.
Glasnegatief textiel koninklijke wieg
stuk
Glasnegatief van het textiel voor een koninklijke wieg.

BAZE1538-1539
Foto's van diverse meubels
z.jr.
BAZE1538
BAZE1539

BAZE1540

2 omslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Glasnegatieven van diverse meubels
z.jr.

31 stukken
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BAZE1540n1

BAZE1540n2
BAZE1540n3
BAZE1540n4
BAZE1540n5
BAZE1540n6
BAZE1540n7
BAZE1540n8
BAZE1540n9
BAZE1540n10
BAZE1540n11
BAZE1540n12
BAZE1540n13
BAZE1540n14

BAZE1540n15
BAZE1540n16
BAZE1540n17
BAZE1540n18
BAZE1540n19
BAZE1540n20

BAZE1540n21
BAZE1540n22
BAZE1540n23
BAZE1540n24
BAZE1540n25
BAZE1540n26

95

Glasnegatief kast, stuk
Glasnegatief van een kastje met daarop een beeldje, vazen, bloemen en een
fruitschaal.
Glasnegatief bijzettafel, stuk
Glasnegatief van een bijzettafel.
Glasnegatief bijzettafel, stuk
Glasnegatief van een bijzettafel.
Glasnegatief kast en stoelen, stuk
Glasnegatief van een kast geflankeerd door twee stoelen.
Glasnegatief kast en stoelen, stuk
Glasnegatief van kast met spiegel geflankeerd door twee stoelen.
Glasnegatief kast, tafels en stoelen, stuk
Glasnegatief van een ruimte met daarin een kast, tafels en stoelen.
Glasnegatief spiegel, tafels en stoelen, stuk
Glasnegatief van een spiegel en tafel geflankeerd door twee stoelen.
Glasnegatief detail kast, stuk
Glasnegatief van een detail van een geornamenteerde kast.
Glasnegatief kast, stuk
Glasnegatief van een geornamenteerde kast.
Glasnegatief detail kast, stuk
Glasnegatief van een detail van een geornamenteerde kast.
Glasnegatief boekenkast, stuk
Glasnegatief van een boekenkast.
Glasnegatief bijzettafel, stuk
Glasnegatief van een bijzettafel.
Glasnegatief bureau, stuk
Glasnegatief van een bureau.
Glasnegatief buffetkast, stuk
Glasnegatief van een buffetkast. In de buffetkast staat servies en op de kast
staan vazen.
Glasnegatief kast, bijzettafel en stoel, stuk
Glasnegatief van een interieur met een kast, bijzettafel en een stoel.
Glasnegatief tafel en stoelen, stuk
Glasnegatief van een interieur met een tafel en twee stoelen.
Glasnegatief glas-in-loodraam, stuk
Glasnegatief van een glas-in-loodraam met figuurlijke voorstellingen.
Glasnegatief kast, stoel en tafel, stuk
Glasnegatief van een interieur met een kast, een stoel en een tafel.
Glasnegatief tafel, stuk
Glasnegatief van een tafel.
Glasnegatief buffetkast, stuk
Glasnegatief van een buffetkast. In de buffetkast staat servies en op de kast
staan vazen.
Glasnegatief tafel en stoelen, stuk
Glasnegatief van een interieur met een tafel en drie stoelen.
Glasnegatief tafel en stoelen, stuk
Glasnegatief van een interieur met een tafel en twee stoelen.
Glasnegatief buffetkast en stoelen, stuk
Glasnegatief van een interieur met buffetkast en stoelen.
Glasnegatief kastenwand met spiegel en stoelen, stuk
Glasnegatief van een kastenwand met een spiegel en stoelen.
Glasnegatief pilaster, stuk
Glasnegatief van een geornamenteerde pilaster.
Glasnegatief boekenkast, stuk
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BAZE1540n27
BAZE1540n28
BAZE1540n29
BAZE1540n30
BAZE1540n31

BAZE1541

BAZE1542

BAZE1543

BAZE

Glasnegatief van een boekenkast.
Glasnegatief kasten en stoelen, stuk
Glasnegatief van kasten en stoelen.
Glasnegatief buffetkast, stuk
Glasnegatief van een buffetkast.
Glasnegatief kast, stuk
Glasnegatief van een kast.
Glasnegatief detail buffetkast, stuk
Glasnegatief van een buffetkast. Het betreft een detailopname.
Glasnegatief kast, stuk
Glasnegatief van een kast.

Foto's van een ontwerptekeningvoor een glas-in-lood raam
z.jr.

1 omslag

Foto's van ontwerptekeningen voor tapijten
z.jr.

1 omslag

Glasnegatieven van ontwerpen voor postzegels
1912

6 stukken

BAZE1543n1

BAZE1543n2

BAZE1543n3

BAZE1543n4

BAZE1543n5

BAZE1543n6

Glasnegatief ontwerp postzegel Koning Willem, stuk
Glasnegatief met het ontwerp voor een postzegel. Op de postzegel staat
Koning Willem, 25 cent, 1819-1913.
Glasnegatief ontwerp postzegel Koningin Wilhelmina, stuk
Glasnegatief van het ontwerp voor een postzegel. Op de postzegel staat
Koningin Wilhelmina, 10 gulden, 1813-1913.
Glasnegatief ontwerp postzegel Koning Willem, stuk
Glasnegatief van een ontwerp voor een postzegel. Op de postzegel staat
Koning Willem, 12 1/2 cent, 1813-1913.
Glasnegatief ontwerp postzegel Koning Willem, stuk
Glasnegatief van een ontwerp voor een postzegel. Op de postzegel staat
Koning Willem, 2 1/2 gulden, 1813-1913.
Glasnegatief ontwerp postzegel Koningin Wilhelmina, stuk
Glasnegatief van een ontwerp voor een postzegel. Op de postzegel staat
Koningin Wilhelmina, 10 gulden, 1813-1913.
Glasnegatief ontwerp postzegel Koning Willem, stuk
Glasnegatief van een ontwerp voor een postzegel. Op de postzegel staat
Koning Willem, 12 1/2 cent, 1813-1913.

BAZE1544

Foto van de oorkonde aangeboden door studenten en oud-studenten van
P.J.H. Cuypers (ondertekend door De Bazel en anderen)
1897
1 omslag

BAZE1545

Diverse groepsfoto's
z.jr.

1 omslag

Familiefoto's (met foto's van begrafenis De Bazel)
z.jr.

1 omslag

BAZE1546

BAZE1547

Glasnegatieven van diverse gebouwen in binnen- en buitenland
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22 stukken

Glasnegatieven van diverse gebouwen in binnen- en buitenland waaronder 18de en 19de
eeuwse landhuizen.
BAZE1547n1
Glasnegatief afbeelding boerderij 'Langweer', stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van boerderij Langweer.
BAZE1547n2
Glasnegatief afbeelding exterieur woonhuis, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van een woonhuis.
BAZE1547n3
Glasnegatief afbeelding exterieur landhuis 'Endegeest', stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van landhuis 'Endegeest'.
Het betreft een afbeelding van de voorgevel.
BAZE1547n4
Glasnegatief afbeelding papierfabriek Oberlenningen, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van de papierfabriek te
Oberlenningen.
BAZE1547n5
Glasnegatief afbeelding kasteel Rijnhuizen, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met vermoedelij het exterieur van kasteel
Rijnhuizen.
BAZE1547n6
Glasnegatief afbeelding landhuis Newton, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van een landhuis van de
architecten Coolidge en Carlson in Newton bij Boston.
BAZE1547n7
Glasnegatief afbeelding buitenplaats 'Beekenstein', stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van buitenplaats
'Beekenstein' te Velsen.
BAZE1547n8
Glasnegatief afbeelding buitenplaats Trompenburg, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van buitenplaats
Trompenburg te 's-Graveland.
BAZE1547n9
Glasnegatief afbeelding woonhuis, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van een woonhuis.
BAZE1547n10 Glasnegatief afbeelding landhuis Aerdenhout, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van een landhuis te
Aerdenhout van de architecten Jos. Th. J. Cuypers en Jan Stuyt.
BAZE1547n11 Glasnegatief afbeelding poort, stuk
Glasnegatief met een afbeelding van een poort.
BAZE1547n12 Glasnegatief afbeelding woonhuis Rushmen, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van een woonhuis te
Rushmen.
BAZE1547n13 Glasnegatief afbeelding woonhuis, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van een woonhuis aan
het water.
BAZE1547n14 Glasnegatief afbeelding woonhuis, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van een woonhuis.
BAZE1547n15 Glasnegatief afbeelding kasteel 'Cannenburgh', stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van kasteel
'Cannenburgh' te Vaassen.
BAZE1547n16 Glasnegatief afbeelding landhuis 'Hvitträsk', stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van landhuis 'Hvitträsk'
te Helsingfors van de architecten Gesellius, Lindgren & SaarinenHelsingfors.
BAZE1547n17 Glasnegatief afbeelding kasteel 'Oud-Poelgeest', stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van kasteel 'OudPoelgeest' te Oegsgeest.
BAZE1547n18 Glasnegatief afbeelding landhuis Ripley, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van een landhuis te
Ripley van architect Horace Field.
BAZE1547n19 Glasnegatief afbeelding boerderij Velsen, stuk
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BAZE1547n20

BAZE1547n21

BAZE1547n22

BAZE

Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van een boerderij te
Velsen.
Glasnegatief afbeelding villa 'Berberich', stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van villa 'Berberich' te
Heilbronn.
Glasnegatief afbeelding boerderijen Staphorst, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van boerderijen in
Staphorst.
Glasnegatief afbeelding woonhuizen, stuk
Glasnegatief van een afbeelding met het exterieur van woonhuizen.

BAZE.4.6 Dubbelen

BAZE.4.6 DUBBELEN
BAZE1548-1550
Blauwdrukken van diverse gebouwen in binnen- en buitenland
z.jr.
3 rollen tekeningen
BAZE1548
BAZE1549
BAZE1550

Rol 1, 1 omslag
Rol 2, 1 omslag
Rol 3, 1 omslag
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BAZE.2 ADMINISTRATIE

BAZE.2 ADMINISTRATIE
BAZE.2.2 Correspondentie

BAZE1-9

BAZE.2.2 CORRESPONDENTIE
Ingekomen brieven
1895-1921
BAZE1
BAZE2
BAZE3
BAZE4
BAZE5
BAZE6
BAZE7
BAZE8
BAZE9

BAZE10

9 omslagen

brieven
1895-1898, 1 omslag
brieven
1898-1900, 1 omslag
brieven
1901-1904, 1 omslag
brieven
1904-1906, 1 omslag
brieven
1906-1907, 1 omslag
brieven
1908-1914, 1 omslag
brieven
1917-1921, 1 omslag
brieven
1917-1921, 1 omslag
brieven
1919-1921, 1 omslag

Ingekomen stukken over niet-uitgevoerde projecten
1900-1920

1 omslag

BAZE11

Correspondentie tussen K.P.C. de Bazel en J.W. Hanrath over de verbouw van
het huis "De Maerle" door de laatsgenoemde
1917
1 omslag

BAZE12-13

Correspondentie tussen K.P.C. de Bazel en de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg
1918-1923
2 omslagen
BAZE12
BAZE13

correspondentie, 1 omslag
correspondentie, 1 omslag

BAZE14

Correspondentie tussen K.P.C. de Bazel en de Commissie voor Stadsschoon
Amsterdam
1920
1 omslag

BAZE15

Stukken betreffende de "Commissie voor vaststelling van beginselen bij
restauratie van monumenten" van de Oudheidkundige Bond
1919-1920
1 omslag

BAZE16

Correspondentie met en andere stukken van de Schoonheidscommissie
Amsterdam
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BAZE
1 omslag

BAZE17

Correspondentie met bijlagen tussen K.P.C. de Bazel en Bond Heemschut.
1910-1920
1 omslag

BAZE18

Correspondentie met bijlagen tussen K.P.C. de Bazel en de Commissie voor
't Gooi
1920-1924
1 omslag

BAZE19

Correspondentie tussen K.P.C. de Bazel en de N.V. Exploitatiemaatschappij
"de Kievit" en "Wildrust"
1910-1915
1 omslag

BAZE20

Correspondentie tussen K.P.C. de Bazel en de Schoonheidscommissie voor
Bussum en 't Gooi.
1920-1923
1 omslag

BAZE21

Correspondentie en documentatie over het uitbreidingsplan voor Bussum
1920-1923
1 omslag

BAZE22

Correspondentie en documentatie betreffende het adviseurschap van K.P.C.
de Bazel voor de herinrichtingsplannen voor de Vijzelstraat in amsterdam
1916-1923
1 omslag

BAZE24

Correspondentie tussen K.P.C. de Bazel en de Gemeente Nijmegen over de
plannen voor de overbrugging van de Waal
1914
1 omslag

BAZE25

correspondentie tussen K.P.C. de Bazel en de Nationale Woningraad en het
Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
1918-1923
1 omslag

BAZE26

Correspondetie tussen K.P.C. de Bazel en het Genootschap Architectura et
Amicitia
1920-1922
1 omslag

BAZE27

Correspondentie tussen K.P.C. de Bazel en de Lustrumcommissie van het
Genootschap Architectura et Amicitia
1914-1915
1 omslag

BAZE28

Uitnodiging voor de viering van het lustrum van het Genootschap
Architectura et Amicitia
1920

BAZE29

1 omslag

Correspondentie met bijlagen tussen K.P.C. de Bazel en de Bond van
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Nederlandse Architecten (BNA) over de honorariumregeling voor architecten
z.jr.
1 omslag
BAZE30

Correspondentie met bijlagen tussen K.P.C. de Bazel en de fusiecommissie
van de BNA
z.jr.
1 omslag

BAZE31

Correspondentie tussen K.P.C. de Bazel en de Nederlandse Vereniging voor
Ambachts- en Nijverheidskunst.
1920-1923
1 omslag

BAZE32

Correspondentie met bijlagen tussen K.P.C. de Bazel organisator van de
Deutsche Werkbund Ausstellung in Keulen (Duitsland)
1914
1 omslag

BAZE33

Correspondentie met bijlagen met de organisator van het Algemene
Kunstcongres te Amsterdam
1915
1 omslag

BAZE34

Correspondentie betreffende de Internationale Bouwkunsttentoonstelling
1915
1 omslag

BAZE35

Correspondentie met bijlagen betreffende het Nationaal Congres voor
Vakonderwijs
1919
1 omslag

BAZE36

Correspondentie an andere stukken betreffende het Kunst- en
Nijverheidsonderwijs in Nederland
1922

1 omslag

BAZE37

Correspondentie betreffende het lidmaatschap van K.P.C. de Bazel van de
commissie tot het afnemen van examens van de BNA
1921
1 omslag

BAZE38-40

Correspondentie met bijlagen betreffende het voorzitterschap van K.P.C. de
Bazel van de Dagteeken- en Ambachtschool voor meisjes te Amsterdam
1915-1917
3 omslagen
BAZE38
BAZE39
BAZE40

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag

BAZE41

Correspondentie tussen K.P.C. de Bazel en de Ministeriële commisscie voor
het Kunst- en Teekenonderwijs
1912
1 omslag

BAZE42

Correspondentie tussen K.P.C. de Bazel en dhr. Veening,
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projectontwikkleaar, betreffende grondaankoop in het Gooi
1912-1913

1 omslag

BAZE.2.3 OVERIG
Besteklijst, genummer 1-153
z.jr.

1 omslag

Besteklijst op naam van opdrachtgever
z.jr.

1 omslag

BAZE.2.3 Overig

BAZE43

BAZE44

BAZE45

Begrotingen van de projecten op de bestekkenlijst, genummerd 1- 142
1895-1920
1 omslag

BAZE46

verzamelstaten afgedaan werk
z.jr.

1 omslag

BAZE47

Aantekeningenboekjes van K.P.C. de Bazel met notities over verschillende
projecten
z.jr.
1 omslag

BAZE48

Aantekeningenboekjes van K.P.C. de Bazel met bemerkingsstaten van
diverse projecten na oplevering
z.jr.
1 omslag

BAZE49

Urenboekje van werkzaamheden
1904-1912

1 omslag

BAZE50

Tekenaarsboek met chronologisch register van de werkzaamheden van de
tekenaars
1914-1919
1 omslag

BAZE51

Werkstaten van het tekenbureau van K.P.C. de Bazel
1922-1924

1 omslag

Brievenboek met concepten van brieven van opzichter J. de Haas
1907

1 omslag

Kasboek en kwitantieboek
1909-1924

1 omslag

adressenboek van K.P.C. de Bazel
z.jr.

1 omslag

BAZE52

BAZE53

BAZE54

BAZE55

Inventaris der inzendingen van de bouwkunsttentoonstelling 1898-1923

BAZE
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gehouden 1 september 1923 - 15 oktober 1923 in het nieuwe tramgebouw
aan de Nassaukade te Amsterdam
1923
1 omslag
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BAZE

BAZE.5 TOEGEPASTE KUNST

BAZE.5 TOEGEPASTE KUNST
BAZE.5.1 Meubelontwerpen

BAZE.5.1.1 Administratie

BAZE1160

BAZE1161

BAZE1162

BAZE.5.1 MEUBELONTWERPEN
BAZE.5.1.1 ADMINISTRATIE
Kasboek van werkplaats ''De Ploeg''
1904-1909

1 omslag

Overzichtstaten van werk
1919-1922

1 omslag

Correspondentie met meubelmaker Reynst
z.jr.

1 omslag

BAZE.5.1.2 Atelier voor architectuur, kunstnijverheid en decoratieve kunst

BAZE1163

BAZE.5.1.2 ATELIER VOOR ARCHITECTUUR, KUNSTNIJVERHEID EN
DECORATIEVE KUNST
Meubelontwerpen, presentatietekeningen op karton
z.jr.
1 omslag

BAZE1164-1166
Meubelontwerpen voor het echtpaar Schuurman te Den Haag (met
ontwerpen Lauweriks)
z.jr.
3 tekeningenomslagen
BAZE1164
BAZE1165
BAZE1166

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag

BAZE.5.1.3 Veredeling van het ambacht

BAZE1167

BAZE.5.1.3 VEREDELING VAN HET AMBACHT
Diverse meubelontwerpen
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE.5.1.4 MEUBELONTWERPEN IN OPDRACHT
Meubelontwerpen voor familie Allebé
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de familie Asscher
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor mej. Bake
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE.5.1.4 Meubelontwerpen in opdracht

BAZE1168

BAZE1169

BAZE1170

BAZE1171

Meubelontwerpen voor mej. De Bazel
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BAZE1173
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z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de familie Bennema
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de familie Boll
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1174-1175
Meubelontwerpen voor de familie Boonacker te Groningen
z.jr.
2 tekeningenomslagen
BAZE1174
BAZE1175

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1176-1177
Meubelontwerpen voor Boonstra/Van de Schalk
z.jr.
BAZE1176
BAZE1177

BAZE1178

2 tekeningenomslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Meubelontwerpen voor ''B en S''
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1179

Meubelontwerpen voor mej. J. Bosch van 's-Gravenmoer
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1180

Meubelontwerpen voor mevr. K.C. Boxman-Winkler
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor D. Croll
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor mevr. Cnoop-Koopman
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1181

BAZE1182

BAZE1183

Meubelontwerpen voor de familie Van Daalen te Leiden
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1184

Meubelontwerpen voor de Dagteekenschool voor meisjes te Amsterdam
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1185

Meubelontwerpen voor dhr. Dekker
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de familie van Dijck
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1186
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BAZE1187

BAZE1188

BAZE1189

BAZE1190

BAZE

Meubelontwerpen voor W.P.J. van Dissel
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor E.G. Duyvis
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor mej. M. Elink Schuurman
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de familie Fokker
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1191

Meubelontwerpen voor het Gemeenlandshuis ''Stad en Lande van Gooiland''
te Hilversum
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1192

Meubelontwerpen voor de Godelindestichting te Bussum
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1193

Meubelontwerpen voor de familie Havelaar
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor F. van Heel te Heemstede
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1194

BAZE1195

Meubelontwerpen voor het kantoor van de Heidemaatschappij te Arnhem
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1196

Meubelontwerpen voor de familie Huet
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor dhr. Huysinga
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1197

BAZE1198

Meubelontwerpen voor het Instituut voor Wijsbegeerte te Amsersfoort
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1199

Meubelontwerpen voor G. Jannink te Lonneker/Enschede
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1200

Meubelontwerpen voor de familie Jonas
z.jr.

BAZE1201-1203

1 tekeningenomslag
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Meubelontwerpen voor de familie Kalf
z.jr.
2 tekeningenomslagen, 1 rol tekeningen
BAZE1201
BAZE1202
BAZE1203

BAZE1204

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Rol, 1 rol

Meubelontwerpen voor G. Kempner te Noordwijk aan Zee
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1205-1206
Meubelontwerpen voor mevr. M.J.J. Kessler-De Lange te Wassenaar
z.jr.
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1205
BAZE1206

BAZE1207

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Inrichting woonhuis familie Knottenbelt
z.jr.

1 omslag

BAZE1208-1209
Meubelontwerpen voor de familie Kruseman
z.jr.
1 tekeningenomslag, 1 rol tekeningen
BAZE1208
BAZE1209

BAZE1210

BAZE1211

BAZE1212

BAZE1213

BAZE1214

Omslag, 1 omslag
Rol, 1 rol

Meubelontwerpen voor J.K.
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de familie Leenderts
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor J. de Leeuw te Laren
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de familie van Leeuwen
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor J.C. Loman te Amsterdam
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1215-1216
Meubelontwerpen voor S. Menko te Enschede
z.jr.
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1215
BAZE1216

BAZE1217

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Meubelontwerpen voor de familie Moes
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BAZE1218

BAZE1219

BAZE1220

BAZE1221

BAZE

z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de familie Nanninga
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor dhr. H. Nicolaas
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor H.J. van Ogtrop te Amsterdam
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de familie Oosschot
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1222

Meubelontwerpen voor de modelboerderij ''Oud-Bussum'' te Bussum
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1223

Meubelontwerpen voor de C.F. Pabst te Wageningen
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de familie Philips
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de familie Pit
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1224

BAZE1225

BAZE1226

Meubelontwerpen voor mevr. A. van Regteren Altena te Laren
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1227

Meubelontwerpen voor het museum het Rembrandthuis te Amsterdam
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1228

Meubelontwerpen voor de familie Remi de Block
z.jr.

BAZE1229-1230
Meubelontwerpen voor dhr. Roland Holst
z.jr.
BAZE1229
BAZE1230

BAZE1231

BAZE1232

1 tekeningenomslag

2 tekeningenomslag

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Meubelontwerpen voor A. Schellens te Eindhoven
z.jr.
Meubelontwerpen voor C.M. Seeman te Bussum

1 tekeningenomslag
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z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1233

Meubelontwerpen voor het reisbureau van het Staatsspoor te Amsterdam
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1234

Meubelontwerpen voor de familie Stalling
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1235

Meubelontwerpen voor mej. B. Steens Zijnen te Arnhem
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1236

Meubelontwerpen voor dhr. Schr? te Amsterdam
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1237

Interieurontwerp gebouw Theosofiastichting Nederland te Amsterdam
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1238

Meubelontwerpen voor de Theosofiastichting te Den Haag
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1239

Meubelontwerpen voor K. Tjebbes te Huizen
z.jr.

BAZE1240

Meubelontwerpen voor het Doorgangshuis van de ''Vereniging tot steun van
verwaarloosden en gevallenen'' te Apeldoorn
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1241-1242
Meubelontwerpen voor familie Versluys
z.jr.
BAZE1241
BAZE1242

BAZE1243

BAZE1244

BAZE1245

BAZE1246

1 tekeningenomslag

1 omslag, 1 tekeningenomslag

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Meubelontwerpen voor de familie Visser
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor mevr. R. de Voogt- de Vogel
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de familie Vos
z.jr.

1 tekeningenomslag

Meubelontwerpen voor de ''N.V. werkspoor Amsterdam'' te Amsterdam
z.jr.
1 tekeningenomslag
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BAZE1247

Meubelontwerpen voor A.H. Wertheim te Amsterdam
z.jr.

BAZE

1 tekeningenomslag

BAZE1248

Meubelontwerpen voor mevr. D.W. van Woensel Kooy-Hacke te Utrecht
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1249

Meubelontwerpen voor het museum Willet-Holthuyzen te Amsterdam
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE.5.1.5 Overige meubelontwerpen

BAZE1250

BAZE.5.1.5 OVERIGE MEUBELONTWERPEN
Ontwerp voor een ameublement van essenhout
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1251

Ontwerp voor een ameublement, tafel en stoel van geschilderd hout
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1252

Ontwerp voor een ameublement, tafel en stoel
z.jr.

BAZE1253

BAZE1254

BAZE1255

Ontwerp voor een woonkamerameublement
z.jr.

1 rol tekeningen

Ontwerp voor een eetkamerameublement
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1256
BAZE1257

BAZE1259

1 omslag

Ontwerp voor een eetkamerameublement
z.jr.

BAZE1256-1257
Ontwerpen voor eetkamenameublementen
z.jr.

BAZE1258

1 tekeningenomslag

2 tekeningenomslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Ontwerp voor een studeerkamerameublement
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een studeerkameremeublement, schrijfbureau en boekenkast
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1260-1265
Ontwerpen voor diverse ameublementen
z.jr.
BAZE1260
BAZE1261

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

6 tekeningenomslagen
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Omslag 3, 1 omslag
Omslag 4, 1 omslag
Omslag 5, 1 omslag
Omslag 6, 1 omslag

BAZE1266-1267
Ontwerp voor een kast voor Koningin Wilhelmina
z.jr.
1 omslag, 1 tekeningenomslag
BAZE1266
BAZE1267

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1268

Ontwerp voor een vitrinekast voor het ontwerp van het Raadhuis Rotterdam
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1269

Ontwerp voor een kast, panelen, hang- en sluitwerk
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een boekenkast
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een boekenkast
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerpen voor mahoniehouten nachtkastjes
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1270

BAZE1271

BAZE1272

BAZE1273-1274
Ontwerpen voor linnenkasten
z.jr.
BAZE1273
BAZE1274

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1275-1276
Ontwerpen voor kasten
z.jr.
BAZE1275
BAZE1276

BAZE1277

BAZE1278

BAZE1279

2 omslagen

1 tekeningenomslag

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Ontwerp voor een tafel
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een tafel
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een tafel
z.jr.

1 tekeningenomslag
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BAZE1280

BAZE1281

BAZE1282

BAZE1283

Ontwerp voor een schrijftafel
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een schrijftafel
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerpen voor schrijftafels en bureaux
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een wandtafeltje
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1284-1285
Ontwerpen voor tafels
z.jr.
BAZE1284
BAZE1285

BAZE1286

BAZE1287

BAZE1288

BAZE1289

BAZE1290

Ontwerp voor een stoel
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een stoel
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een stoel
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een stoel
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een stoel met houtsnijwerk
z.jr.

BAZE1291
BAZE1292
BAZE1293

BAZE1295

2 tekeningenomslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1291-1293
Ontwerpen voor stoelen
z.jr.

BAZE1294

BAZE

1 rol tekeningen

3 tekeningenomslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag

Ontwerpen voor fauteuils
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een fauteuil
z.jr.

1 tekeningenomslag
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Ontwerpen voor banken
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een bankje
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een bankje
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een halbankje
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1300-1301
Ontwerp voor voor de koninklijke wieg voor koningin Wilhelmina
z.jr.
2 omslagen
BAZE1300
BAZE1301

BAZE1302

BAZE1303

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Ontwerpen voor ledikanten
z.jr.

1 tekeningenomslag

Plattegronden voor meubilering woonkamer
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1304-1306
Ontwerpen voor lambriseringen en betimmeringen
z.jr.
BAZE1304
BAZE1305
BAZE1306

BAZE1307

BAZE1308

BAZE1309

BAZE1310

BAZE1311

3 tekeningenomslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag

Ontwerp voor een kamerscherm
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerpen voor voetenbankjes
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerpen voor vaasvoeten
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een ''schatkist'' (''VDK'' ?)
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerpen voor een voorzittershamer, o.a. voor Stad en Lande van Gooiland
z.jr.
1 tekeningenomslag

Bazel, K.P.C. de / Archief

114
BAZE1312

BAZE1313

Ontwerpen voor verlichtingsarmenturen
z.jr.

BAZE

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor straatmeubilair en straatverlichting te Purmerend
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1314-1315
Diverse schetsjes van niet te identificeren ontwerpen
z.jr.
2 tekeningenomslagen
BAZE1314
BAZE1315

BAZE1316

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Diverse ontwerpen, mapje met blauwdrukken
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE.5.2 Smeedwerk, tegeltableaux, textiel, grafiek en glas

BAZE.5.2 SMEEDWERK, TEGELTABLEAUX, TEXTIEL, GRAFIEK EN GLAS
BAZE1317-1318
Ontwerpen voor smeed-en koperwerk
z.jr.
2 tekeningenomslagen
BAZE1317
BAZE1318

BAZE1319

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

Diverse ontwerpen voor tegeltableaux (voor onbekende projecten)
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1320-1321
Ontwerpen voor behang of wandbespanning, Japanse/Chinese voorstellingen
z.jr.
2 tekeningen op rol
BAZE1320
BAZE1321

Rol 1, 1 omslag
Rol 2, 1 omslag

BAZE1322-1325
Ontwerpen voor tapijten
z.jr.
BAZE1322
BAZE1323
BAZE1324
BAZE1325

4 tekeningenomslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag
Omslag 4, 1 omslag

BAZE1326

Ontwerp voor een omslag voor ''De Architect'' (''A et A'')
z.jr.
1 tekeningenomslag

BAZE1327

Ontwerp voor een omslag voor ''Bouw en Sierkunst''
z.jr.

BAZE1328

1 tekeningenomslag

Ontwerp voor een affiche voor de Nederlandse Maatschappij ter bevordering
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van Nijverheid
z.jr.

1 tekeningenomslag

Ontwerpen voor diverse typografieen
z.jr.

1 tekeningenomslag

BAZE1330-1331
''De houtsneden van K.P.C. de Bazel'' met inleiding van Lauweriks
z.jr.
2 omslagen
BAZE1330
BAZE1331

Manuscript, 1 omslag
Uitgave, 1 omslag

BAZE1332-1333
Houtsneden
z.jr.
BAZE1332
BAZE1333

2 omslagen
Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag

BAZE1334-1336
Postzegelontwerpen
z.jr.
BAZE1334
BAZE1335
BAZE1336

BAZE1337

3 omslagen

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag

Glasontwerpen voor de glasfabriek Leerdam
z.jr.

1 omslag
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BAZE

BAZE.6 STUDIETEKENINGEN

BAZE1338

BAZE1339

BAZE1340

BAZE1341

BAZE1342

BAZE1343

BAZE1344

BAZE1345

BAZE1346

BAZE.6 STUDIETEKENINGEN
Aquarel van Griekse fragmenten uit het British Museum
1893

1 omslag

Aquarel van een Egyptische mummiekist uit het British Museum
1893

1 omslag

Tekening van een Egyptisch fragment uit het British Museum
1893

1 omslag

Tekening van een Assyrisch relief uit het British Museum
1893

1 omslag

Aquarellen van Egyptische tegels uit het British Museum
1893

1 omslag

Tekening van een Egyptisch relief uit het British Museum
1893

1 omslag

Aquarellen van gouden sieraden uit het British Museum
1893

1 omslag

Tekeningen van Assyrische reliefs uit het British Museum
1893

1 omslag

Tekeningen van Egyptische/Assyrische reliefs (waarschijnlijk niet van De
Bazel)
z.jr.
1 omslag

BAZE1347-1350
Modelstudies (waarschijnlijk getekend tijdens cursus aan de Teekenschool in
Amsterdam?)
1892
4 omslagen
BAZE1347
BAZE1348
BAZE1349
BAZE1350

BAZE1351

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
Omslag 3, 1 omslag
Omslag 4, 1 omslag

Tekening van een babyhoofdje (waarschijnlijk van één van de kinderen van De
Bazel)
1896
1 omslag
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BAZE.7 COLLEGEDICTATEN EN AANTEKENINGEN

BAZE.7 COLLEGEDICTATEN EN AANTEKENINGEN
BAZE1352-1353
Aantekeningen voor, en teksten van colleges van K.P.C. de Bazel
1910-1920
2 omslagen
BAZE1352
BAZE1353

Omslag 1, 1 omslag
Omslag 2, 1 omslag
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BAZE

BAZE.8 PERSONALIA

BAZE1354

BAZE1355

BAZE1356

BAZE1357

BAZE.8 PERSONALIA
Diploma's en oorkonden
z.jr.

1 omslag

Getekend portret van De Bazel door Georg Rueter
1905

1 omslag

Karikaturen van collegae architecten
z.jr.

1 omslag

Stamboom van de familie van Daalen
z.jr.

1omslag

