
Uit de Bussumse Historie
Gebouw De Bazel in Amsterdam nú
In 1916 kreeg de Bussumse archi-
tect K.P.C. de Bazel de opdracht 
om een nieuw kantoor voor de Ne-
derlandsche Handel Maatschap-
pij te ontwerpen. In 1926 was het 
gebouw klaar, maar De Bazel was 
in 1923 plotseling overleden. Tien-
tallen jaren zetelden de bankiers 
in dit enorme gebouw, die van 
ABN-Amro het laatst.

In 2007 werd ten behoeve van de 
huisvesting van het Stadsarchief in 
dit complex de restauratie en ver-

bouwing van het gebouw De Bazel 
afgerond. Claus en Kaan Architec-
ten Amsterdam en architectenbu-
reau Fritz uit Bussum waren als 
architecten samen verantwoorde-
lijk voor de herbestemming van het 
bankgebouw.
Maarten Fritz, van architecten-
bureau Fritz, voerde de regie over 
de restauratieopgave van dit bij-
zondere project. De Schatkamer, 
het voormalige Safe Deposit, met 
prachtig decoratieschilderwerk dat 
een oppervlak beslaat van 500 m2, 

is gereconstrueerd. De hiërarchie 
in de monumentale, voormalige 
directiekamers is terug. Vergader-
zalen zijn hersteld ten behoeve van 
een stijlvol conferentiecentrum. De 
restauratie en verbouwing duurde 
19 maanden en kostte 19 miljoen 
euro.

Maarten Fritz werd op 14 oktober 
2005 geïnterviewd, waarbij eer-
dere verbouwingen aan de orde 
kwamen. Op de vraag of het slopen 
van de zaken, die door architect J.F. 

Berghoef in de jaren zeventig zijn 
ingebracht, nu schade herstellen is 
of verbouwen, antwoord hij:
“Dat is een lastig dilemma. In prin-
cipe geef je daarmee een waarde-
oordeel aan over het werk van Berg-
hoef. De Bazel heeft met dit gebouw 
eigenlijk zijn hoogtepunt bereikt, 
zeker ook door de prachtige detail-
lering, de betimmeringen en de be-
schilderingen. Het gebouw wordt
niet voor niets met zijn naam aan-
geduid. Dat betekent toch dat daar-
aan bijzondere waarde

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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gehecht wordt. Je neemt zijn ge-
bouw als uitgangspunt omdat het 
nog zo gaaf is. En hoe spijtig ook, 
maar dan verdwijnt het meeste van 
de latere verbouwingen, inclusief 
het meeste van Berghoef. Maar zijn 
twee trappen in de centrale hal blij-
ven staan, die zijn heel mooi en tas-
ten het oorspronkelijke concept van 
De Bazel niet aan.”
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Wegens succes geprolongeerd! 
De HKB biedt haar leden ook 
op zaterdag 18 januari een 
gratis rondleiding aan in dit 
gebouw. Nog geen lid? Word 
HKB-lid voor € 15 p.j.! Mail naar 
n.c.oosterom@hetnet.nl.

De Schatkamer in gebouw De Bazel.

Onderste deel van gedenkraam uit 1924.


