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- entreebeeld 
 
- 100 jaar ZONNEWENDE 7 mei 2022  
 
- de opdrachtgever 
 
- Ferdinand Adolf Leonard (Dolf) van den Bergh (1879-1956) 
 
Geboren in Tilburg. In 1912 trouwde hij in R’dam met Jacoba Carolina van der Hoeven (1885). 
Ze hadden drie kinderen: Adolf (1912), Antonia Johanna (1914) en Gijsbert Leonard (1916-
2003). Volgde een opleiding tot 1897 aan de Hogere Textielschool, Enschede 
Firmant van de Tilburgse textielfabriek Van den Bergh-Krabbendam (1902-1920) en directeur 
van Wollenfabriek BeKa (1921-1956). In 1929 stichtte Dolf de wollenflanel-, wollenstoffen- en 
wollendekenfabriek AaBe, voor zijn beide zoons. 
In 1920 benaderde hij De Bazel, die in november het voorlopig ontwerp maakte. Woonde 
toen in Tilburg aan de St.Josephstraat 36. Woonde in Villa Zonnewende van 1922-1940 en 
1944-1956. 
- Foto uit een album met familieportretten. Portret van Ferdinand Adolf Leonard ‘Dolf’ 
van den Bergh. Ongedateerd.  
- Foto uit een album met familieportretten van onder andere familie Van den Bergh. 
Rechts: Charlotte Zegers-Veeckens. Links Jacoba Carolina van der Hoeven (1885-1960), ze 
was haar schoonzus en echtgenote van Dolf van den Bergh. Ongedateerd. 
Frederik van den Bergh. een protestante reder afkomstig uit Dordrecht, verhuisde naar het 
katholieke zuiden om er bij het Galgenven een windvolmolen aan te leggen. Deze stond ten 
dienste van de bloeiende Tilburgse wolnijverheid. Het was een succesvolle onderneming en 
betekende de start van de Van den Berghs en hun wollenstoffenfabrieken in Tilburg. 
Een van de belangrijkste wollenstoffenfabrieken in Tilburg uit de 19e en 20e eeuw was 
ongetwijfeld de BeKa. In 1853 richtte Pieter van den Bergh, getrouwd met Rijka Krabbendam 
en afkomstig uit Dordrecht, de wollenstoffenfabriek Van den Bergh Krabbendam op, 
afgekort tot BeKa en later tot BEKA.  
Aanvankelijk was dit bedrijf gevestigd in het centrum aan de Heuvel, maar in 1859 verhuisde 
het naar een deel van de voormalige Lancierskazerne aan de Sint Josephstraat. In de loop 
van de tijd werd het bedrijfscomplex flink uitgebreid en werd het een van de grootste 
textielfabrieken van Tilburg. 
De vestiging in de voormalige Lancierskazerne aan de Sint Josephstraat (destijds 
Oisterwijksebaan) was een verhaal apart. Koning Willem II gaf in 1841 opdracht tot de bouw 
van die kazerne in verband met de afscheiding van België. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht 
van 1831 moesten duizenden militairen in en om Tilburg gelegerd worden. De meeste 
soldaten sliepen bij inwoners thuis. Omdat Willem II ook na de afscheiding een 
vooruitgeschoven verdedigingspost in het zuiden wilde hebben, besloot hij een 
cavaleriekazerne te laten bouwen. In 1842 werd de kazerne betrokken door het 4e Regiment 
Lichte Dragonders, een cavalerieonderdeel. In de stallen bij de kazerne was plaats voor zo’n 
200 paarden. Vanaf die tijd was Tilburg een garnizoensplaats en bleef dat tot 1856 toen de 



laatste twee eskadrons lanciers uit de stad vertrokken. Het complex werd verkocht aan de 
Gemeente Tilburg, die het op haar beurt in 1859 verkocht aan de leerlooierij De Kanter en 
wollenstoffenfabriek BeKa 
- fabriekscomplex van de BeKa in 1904 
- 1887, drie generaties Van den Bergh, derde van links: de kleine Dolf (8 jaar)  
- De fabrieksschoorsteen uit 1904 van dit complex bestaat nog steeds. Er is inmiddels 
wel een appartementencomplex omheen gebouwd. 
In 1921 werd de firma omgezet in een naamloze vennootschap: de NV 
wollenstoffenfabrieken BEKA. De BEKA was een goed geleid bedrijf dat de technische 
ontwikkelingen steeds volgde en ook actieve reclamecampagnes voerde. Het gebruikte 
daarbij het beeld van een ijsbeer op stofrol voor BEKA Flanel.  
- beeldmerk van BEKA (1914) 
- 1913. Bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan de fabriek van de firma 
BEKA aan de St. Josephstraat. De firmant Frits van den Bergh leidt het koninklijk bezoek 
rond. Achter hem zijn broer Dolf van den Bergh. 
In 1968 moest de BEKA haar poorten sluiten. Er werkten toen nog 278 mensen. De 
bedrijfspanden die bij de kazerne waren bijgebouwd werden gesloopt. Het nog resterende 
deel van de voorbouw en het carrévormige stallencomplex kwamen op de monumentenlijst 
en werden in 1987 gerestaureerd. Vanaf 1988 zijn een aantal kantoren en het Regionaal 
Archief Tilburg erin gevestigd. 
- 2022: De Lancierskazerne is een rijksmonument dat Van der Weegen compleet heeft 
gerestaureerd.  
Het is een bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve beroepen en past naadloos in de formule 
van het Veemarktkwartier. Het kantoor is eigendom van Van der Weegen. De kazerne is 
overigens de oudst bewaarde cavaleriekazerne van Nederland. 
 
Uit het opgebouwde fabriekskapitaal kwamen ook andere fabrieken in Tilburg voort, zoals 
de AaBe. AaBe of voluit: Adolf van den Bergh, wollenstoffen- en wollendekenfabrieken en 
later 'De Koninklijke AaBe wollen stoffen en dekenfabrieken' was een textielfabriek in Tilburg 
die bestaan heeft van 1929 tot 2008. Het is voor wat betreft het aantal werknemers de 
grootste werkgever van de Tilburgse textielindustrie geweest die in de topdagen 1250 
werknemers in dienst had. Het was de laatste Tilburgse textielfabriek. Ten tijde van het 
faillissement werkten er nog 38 mensen. 
AaBe splitste zich in 1929 van BeKa af. Het nieuwe bedrijf liet door Dolf van den Bergh een 
groot pand bouwen tussen de Ringbaan Zuid en de Havendijk. 
Het bedrijf kwam in 1974 voor het eerst in ernstige moeilijkheden door de concurrentie uit 
de lagelonenlanden. De neergang van de Tilburgse textielindustrie was reeds begin jaren 
zestig van de twintigste eeuw aangevangen. Zodoende verdwenen veel textielfabrieken in 
Tilburg. De Nederlandse staat nam het bedrijf over en bracht het onder in het conglomeraat 
Sigmacon. Doel was om de Tilburgse textielindustrie nog enigszins te redden. Er volgden 
echter tal van reorganisaties bij Sigmacon, en van de meer dan 1000 werknemers waren er 
in 1980 nog 670 over. Een groot pand werd in 1980 door de gemeente Tilburg gekocht. In 
1982 ging ook Sigmacon failliet. Toen werkten er nog 450 mensen. 
De fabriek maakte als AaBe Holland BV een doorstart aan de Hoevenseweg. Het bedrijf werd 
gesteund door een aantal beleggers. Van belang daarbij waren de Tilburgse Paters 
Capucijnen en hun in 1980 opgerichte Stichting tot Stimulering en Democratisering van de 
Werkgelegenheid. Men fabriceerde brandvrije textiel. Het personeelsbestand nam af tot 



200. Door de opkomst van het dekbed nam de vraag naar wollen dekens verder af. Dit was 
de tijd waarin men zich op de vliegtuigbranche ging richten. Gedurende de jaren negentig 
was er echter een crisis in de vliegtuigindustrie. In 1993 en 1994 verloren nog eens 40 
mensen hun baan. Begin 1996 leverden alle werknemers nog 10% van hun loon in om het 
bedrijf te redden. Dit kon het faillissement echter niet verhinderen. Alle overgebleven 135 
medewerkers kwamen op straat te staan. 
Na het faillissement in 1996 volgde opnieuw een doorstart, nu als AaBe Textiles. Dit bedrijf 
richtte zich uitsluitend op brandwerend textiel voor de bekleding van vliegtuigstoelen. De 
keuze voor deze kleine, gespecialiseerde markt bracht het bedrijf in 2001 al in 
moeilijkheden, toen na de aanslag op de Twin Towers een neergang in de luchtvaart volgde. 
De financiële crisis in 2008 deed de rest en op 23 september 2008 werd het bedrijf failliet 
verklaard. Directeur Jan Willem Bloemen kocht het bedrijf, dat onder de naam AaBe Textiles 
Trading werd voortgezet als verkooporganisatie van wollen dekens. 
- portret Dolf van den Bergh (ongedateerd) 
- AaBe, 1935 met de directie 
En het pand? 
- Na jarenlange leegstand werd het pand omgetoverd tot een prachtig winkelcentrum. 
De eerste zes winkels kwamen in 2014 en na drie jaar verbouwen was het tijd voor de grote 
opening! Eind 2017 was er een groot feest om de 30.000 m² aan winkelplezier te vieren. 
Tegenwoordig vind je hier 35 winkels waar je alles kunt kopen voor in en rondom huis. En ja, 
ook de originele wollen dekens zijn in de AaBe Fabriek te koop! 
Kees Rijnboutt: Het complex is getransformeerd tot een sfeervol retailpark. De buitengevels 
van het monument zijn gerestaureerd, de centrale fabrieksgang is verlengd en vormt de as 
van de nieuwe ontwikkeling. De productiehallen zijn voorzien van een nieuw industrieel 
sheddak. Daarnaast zijn twee winkelgebouwen toegevoegd. Tussen de monumentale en 
nieuwe gebouwen zijn pleinen gemaakt waar winkelentrees en parkeerplaatsen zijn 
gesitueerd. Het ketelhuis aan de westzijde van de fabriek met daarnaast de 
fabrieksschoorsteen heeft nu een functie als grand café. 
 
- dubbelportret (Dolf en jongste zoon Gijs), Carel Willink, 1954, olieverf op doek, 
Textielmuseum Tilburg (sinds 2007) 
Het portret is opgenomen in de permanente tentoonstelling in het Textielmuseum met als 
titel Hete harten, koele koppen. Werken in de textiel vanaf 1860 tot 2004. Het heeft een 
prominente plek op deze multimedia-tentoonstelling. Hier zijn verschillende verhalen van 
werkende mensen te zien en te horen. Naast het schilderij zal een fabrieksklok van AaBe 
komen te hangen die het museum al eerder verwierf. De titel van deze in 2004 geopende 
tentoonstelling sluit aan bij het indrukwekkende schilderij van Carel Willink.  
 
Het Textielmuseum Tilburg heeft een zeer opmerkelijk schilderij kunnen verwerven. Het gaat 
om het Dubbelportret van de heren Van den Bergh, in 1954 vervaardigd door Carel Willink. 
Op dit grote doek zijn de directeuren – vader en zoon Ferdinand Adolf Leonard van den 
Bergh en Gijsbert Leonard van den Bergh – van het familiebedrijf Wollenstoffen- en 
Wollendekenfabrieken AaBe uit Tilburg afgebeeld. 
Het hier besproken schilderij is niet alleen uniek in de collectie van het museum omdat het 
door een zeer bekende schilder is gemaakt. Het is ook uniek in Willink’s oeuvre. Willink heeft 
meerdere portretten van fabrikanten gemaakt, maar dit schilderij is het enige dat 
gerelateerd is aan ‘de textiel’.  



Dat de beide heren Van den Bergh zich sterk verbonden voelden met hun fabriek is, gezien 
de achtergrond van het schilderij, niet mis te verstaan. De vader zien we rechts op het doek, 
zittend in een leunstoel met zijn wandelstok. Links op het schilderij staat zijn zoon, een arm 
gebogen voor zijn lichaam, met in zijn hand een pen. Vooral de zoon kijkt strak voor zich uit. 
Om de mond van de vader ligt een wat omfloerste glimlach. Beide heren staren in de verte. 
Denken zij misschien aan de toekomst van hun bedrijf? De Aabe-fabrieken zijn door het 
venster achter de fabrikanten te zien. Slechts een deel van het grote complex wordt 
getoond, compleet met rokende schoorsteen. De rook voegt zich bij de wolken in de voor 
Willink zo typische dreigende onweerslucht. Virtuoos weergegeven fluwelen gordijnen, zoals 
deze op het directiekantoor hingen, flankeren het geheel. Enkele paperassen liggen 
nonchalant op het houten kozijn. De kleuren van het schilderij zijn koel en ingetogen; de 
tonen donkerblauw, groen en bruin overheersen. Alles ademt een sfeer van voornaamheid 
en grootsheid.  
Het schilderij werd in 1954 gemaakt naar aanleiding van de viering van het 25-jarig bestaan 
van de Aabe-fabrieken. Bovendien was dat het jaar waarin Adolf van den Bergh zijn 75ste 
verjaardag vierde. Om het portret door Willink te laten maken was geld ingezameld door de 
1250 personeelsleden. Een dergelijk eerbetoon aan de fabrikanten was een gebruikelijk 
gebaar in die tijd. Naast het feit dat Carel Willink in Tilburg geen andere bekende personen 
heeft geschilderd, is dit ook het enige schilderij dat van fabrikanten in Tilburg is gemaakt 
waarbij op het doek ook het fabriekscomplex is afgebeeld. De Aabe-fabrieken waren destijds 
de grootste werkgever in Tilburg en zij waren de grootste wollenstoffenfabriek van het land. 
Het schilderij heeft tot het overlijden van Dolf van den Bergh in 1956 in zijn huis op het 
landgoed in Moergestel gehangen. Daarna kreeg het een plaats in de ontvangst-
directiekamer van het bedrijf. In 1955 maakte het deel uit van de Willink-tentoonstelling 
in het Tilburgse Paleis-Raadhuis en drie jaar later van een soortgelijke tentoonstelling in 
Museum De Waag in Nijmegen. 
Toen Gijsbert van den Bergh in 1975 afscheid nam van de fabriek kreeg het een plek in zijn 
huis. Ook is het als bruikleen uitgeleend geweest aan de gemeente Tilburg. Bij de heropening 
van het Textielmuseum op de nieuwe lokatie aan de Goirkestraat voorjaar 1986 werd het 
opgenomen in de tentoonstelling ‘Textielfabrieken in Tilburg’ die tot begin 1990 werd 
gepresenteerd. 
Na de dood van Gijsbert van den Bergh in 2003 was de woning van zijn oudste zoon Gijs jr. 
de meest aangewezen plek voor het Dubbelportret. In 2005 besloot de familie het van de 
hand te doen. “Het is een prachtig schilderij, mijn grootvader en vader waren er heel trots 
op”, verklaart Gijs van den Bergh jr. “Maar het is wel een groot en streng schilderij. Niet iets 
om jaren achtereen in de woonkamer te hangen. Daarom besloten wij het te verkopen.”  
Dat het schilderij door het Textielmuseum is aangekocht, vindt hij, samen met zijn broer en 
twee zussen, fantastisch. En hij is ervan overtuigd dat zijn in 2003 overleden vader dit 
ook zeer zou hebben gewaardeerd. Carel Willink legde zich vanaf 1941, naast zijn vrije werk, 
toe op het maken van schilderijen in opdracht. Het betrof portretten van mensen die een 
belangrijke maatschappelijke positie innamen zoals politici, kunstenaars, fabrikanten en 
industriëlen.  
Enkele voorbeelden van door hem in opdracht geportretteerden zijn: koningin Juliana, de 
schrijver Adriaan Roland Holst, de actrice Ank van der Moer en een dubbelportret van de 
fabrikanten J.W. van Beuningen en F.H. Fentener van Vlissingen. 



Voor de kunstenaar waren deze opdrachten een belangrijke bron van inkomsten. Na een 
korte periode in zijn oeuvre die in het teken stond van het experimentele constructivisme 
was Willink overgestapt naar een magisch realistische schilder- en tekenstijl. Hij koos 
er voor ‘reële objecten’ te verbeelden zoals landschappen, sculpturen, gebouwen en 
personen. Door de combinatie van een uiterst nauwkeurige stofuitdrukking en de afbeelding 
van net niet gebruikelijke situaties ontstaat in veel gevallen een gevoel van vervreemding bij 
de beschouwer. De in opdracht gemaakte portretten zijn veel minder onheilspellend van 
stemming dan zijn vrije werk. Toch blijven bij het Dubbelportet van de heren Van den Bergh 
de blikken van de mannen boeien, omdat ze niet te peilen zijn. Ook de aandacht voor de 
stofuitdrukking, en niet in de laatste plaats de dreigende lucht, maken het tot een typische 
Willink. In de biografie door Jouke Mulder zegt Carel Willink: Mijn schilderijen druipen niet 
van gevoel. Zeker de portretten die ik in opdracht heb gemaakt komen bijna onopgemerkt 
en automatisch uit de techniek tevoorschijn. Mijn schilderijen zijn de intellectuele emoties 
van een verstandelijk schilder… 
Naast het dubbelportret heeft Willink nog twee schilderijen voor de familie Van den Bergh 
gemaakt. Eveneens in 1954 een portret van Dolf van den Bergh dat bijna identiek is aan de 
afbeelding op het Dubbelportret. Ook hier zit hij op een zelfde stoel en is achter hem een 
deel van het fabriekscomplex gevisualiseerd. Alleen zijn blik is wat strenger van uitdrukking. 
Dit schilderij is in familiebezit geweest, maar niet meer te traceren. 
In 1955 schilderde Willink voor Adolf van den Bergh nog een ander werk. Het is een schilderij 
van het Galgeven. Dit ven, met omliggend landgoed, gelegen tussen Tilburg en Moergestel, 
was in 1811 aangekocht door Frederik van den Bergh. Deze Frederik, een protestante reder 
afkomstig uit Dordrecht, verhuisde naar het katholieke zuiden om er bij het genoemde ven 
een windvolmolen aan te leggen. Deze stond ten dienste van de bloeiende Tilburgse 
wolnijverheid. Het was een succesvolle onderneming en betekende de start van de Van den 
Berghs en hun wollenstoffenfabrieken in Tilburg. Het mooie, in donkere kleuren en in een 
mysterieuze, ietwat beklemmende sfeer  geschilderde doek van het ven bevindt zich nog in 
familiebezit. 
Adolf van den Bergh bouwde in 1929 een groot nieuw fabriekscomplex op een terrein bij de 
Tilburgse Piushaven en gaf dit de naam AaBe Wollenstoffen- en Wollendekenfabrieken. 
AaBe werd het meest bekend met de kleurige dekens van zuiver scheerwol, voorzien van 
fraaie dessins in jacquard-geweven blok- en streeppatronen. Deze pasten goed in het 
moderne interieur zoals de Stichting Goed Wonen dat in de jaren ’50 en ’60 propageerde. 
Het 25-jarig jubileum werd in 1954 in interne bedrijfskring gevierd. Volgens oudste zoon Gijs 
was Carel Willink zelf aanwezig toen het schilderij aan zijn grootvader werd overhandigd. 
Willink was echter geen huisvriend van de familie. Men zag elkaar zo nu en dan bij 
tentoonstellingen, maar verder reikte de relatie niet. 
Dat de Van den Berghs van kunst hielden en dit ook graag openbaar maakten, kwam 
expliciet naar voren in 1961. In dat jaar werd het 150-jarig jubileum van de Van den Berghs 
en hun wollenstoffenfabrieken publiekelijk gevierd. De AaBe-fabrieken werden 
onderscheiden met het predikaat ‘koninklijk’.  
- Aan de gemeenschap van Tilburg werd door directeur Gijs van den Bergh een 
sculptuur van Marie Andriessen, getiteld Muziek, en voorstellende de muze met een citer, 
aangeboden, dat een plaats kreeg op het plein voor de stadsschouwburg. 
De nadruk op samenwerking, en de intentie om het personeel te laten genieten van kunst en 
sport waren kenmerkend voor de bedrijfsethiek. De muren van diverse zalen in de fabriek 



waren verfraaid met wandschilderingen. In de kantine waren dat bijvoorbeeld schilderingen 
van de Tilburgse kunstenaars Frans en Kees Mandos met fabels van Lafontaine. In de in 1957 
nieuw gebouwde wasserij was een wandschildering van de glazenier/kunstschilder Jan Dijker 
aangebracht. Langs een glaswand in de hal werden regelmatig schilderijententoonstellingen 
ingericht door de Nederlandse Kunststichting. Op diverse plekken in het bedrijf hingen grote 
klokken met daarop een detail van het logo van de fabriek en de spreuk Samenwerking 
schept vreugde en brengt een product tot stand waar u trots op kan zijn. Ter ontspanning 
voor het personeel beschikte het bedrijf over een gymnastieklokaal en een hobbyschool. Er 
waren sportverenigingen met een eigen sportterrein. Personeel en oud-medewerkers 
konden vissen in het ven de Buunder en hadden toegang tot het natuurgebied van het 
Galgeven. 
AaBe was ook wat betreft bedrijfsorganisatie progressief. Vanaf 1952 bestond er statutair 
een winstregeling ten behoeve van het personeel. Toch kon ook dit bedrijf het tij van de 
teloorgang van de Nederlandse textielindustrie niet keren. In 1975 moest de heer Van den 
Bergh – ‘meneer Gijs’ voor zijn mensen – het bedrijf verlaten. Onder de naam AaBe Textiles 
startte in 1996 echter een sterk afgeslankt bedrijf door dat nu nog bestaat. Voor de Van den 
Berghs was al eerder – in 1975 – het doek gevallen, waarmee een einde kwam aan meer dan 
anderhalve eeuw actieve en innovatieve textielbedrijvigheid. 
 
Hij overleed op 10 november 1956, 77 jaar oud. Zijn weduwe overleed in 1960, woonde toen 
ook nog op Zonnewende. Adolf was door de Paus benoemd tot Ridder in de Piusorde. 
 
 
- de architect 
 
- Karel Petrus Cornelis de Bazel (1869-1923)  
 
Nederlands architect, graveur, tekenaar, meubelontwerper, tapijtontwerper, glaskunstenaar 
en boekbandontwerper. Hij was de leraar van Adriaan Frederik van der Weij en de eerste 
voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten. 
 
- portret K.P.C. de Bazel, tekening, Martin Monnickendam (1915) 
 
Eigenbouwer! 
Karel de Bazel (Den Helder) was een zoon van Karel Pieter Cornelis de Bazel, conciërge van 
het Ministerie van Marine, en Petronella Elisabeth Koch. De Bazel kwam uit een eenvoudig 
milieu en bezocht slechts de lagere school. Hij begon zijn loopbaan als leerjongen bij een 
timmerman in een zogeheten timmerwinkel. 
Na zijn avondopleiding bouwkunde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in 
Den Haag werd hij in 1888 aangesteld als tekenaar bij het Haags architectenbureau 
Nieukerken. In 1889 kwam De Bazel via zijn broer die als vertaler Frans bij een uitgeverij in 
Leiden werkte, als tekenaar te werken op het bureau van P.J.H. Cuypers in Amsterdam. 
Bekend uit deze periode zijn onder andere zijn perspectieftekeningen van de Sint-Vituskerk 
te Hilversum en de Sint-Bavokathedraal in Haarlem. Cuypers, die zeer onder de indruk was 
van dit werk, bevorderde De Bazel tot opzichter en later tot chef de bureau.  
- St Vituskerk (1892), Hilversum (reproductie van aquarel De Bazel uit gedenkboek 
voor Pierre Cuypers (1917) 



Nadat De Bazel in 1894 lid was geworden van de Theosofische Vereniging kwam het tot een 
breuk met de katholieke Cuypers. In 1895 vormde De Bazel samen met Johannes Ludovicus 
Mathieu Lauweriks een eigen firma. Tussen 1897 en 1902 gaf hij met hem en met H.J.M. 
Walenkamp cursussen in de door hen opgerichte theosofische Vahânaloge in Amsterdam 
(1896-1931) in tekenen, kunstgeschiedenis en esthetica. Hierbij legden zij verbanden tussen 
een wiskundige architectonische orde, de natuur en de kosmos. 
Onder kunstenaars vond de theosofie opvallend veel enthousiaste aanhangers, waaronder 
schilder Piet Mondriaan . Karel de Bazel (1869-1926), de architect van het gebouw waarin 
het Stadsarchief is gehuisvest, was ook een overtuigd theosoof. Als ‘priester-kunstenaar’ 
geloofde hij dat kunst van ware schoonheid altijd gebaseerd was op kosmisch-geometrische 
figuren als vierkanten, cirkels en driehoeken. Van gebouw tot stoel tot inktpot, alles 
ontwierp hij vanuit theosofisch uitgangspunt. 
- omslag de Architect, houtsnede, De Bazel (1897). Uitgave Architectura et Amicitia 
In 1904 richtte hij met zijn zwager Kees Oosschot en Klaas van Leeuwen het beroemd 
geworden Amsterdamse meubelatelier De Ploeg op. Later was hij, samen met Hendrik 
Petrus Berlage, voorman van een bouwstijl die kenmerkend zou worden voor de tijd in en na 
de Eerste Wereldoorlog: het Rationalisme. De bouwkundige ontwerpen van De Bazel 
worden gekenmerkt door oosterse invloeden. 
Onder invloed van zijn levensbeschouwelijke opvattingen streefde hij naar geometrie en 
harmonieuze verhoudingen, gebaseerd op wiskundige ontwerpsystemen. Hij liet zich 
inspireren door voornamelijk klassieke oosterse vormen. Wat De Bazel ontwierp op 
microniveau, bracht hij meer en meer ook over op macroniveau (gebouwen). 
- AUP Berlage, Den Haag, 1908, met ontwerp voor een Wereldvredecentrum op de 
Mussenberg, door De Bazel (1905). 
Ook ontwierp hij in 1905 voor de Stichting voor Internationalisme een achthoekige 
Wereldhoofdstad, even buiten Den Haag. Dit plan, dat onder andere voorzag in een 
Vredespaleis, en drie academies, werd echter niet uitgevoerd. In plaats daarvan werd het 
Vredespaleis opgericht. Wel nam Berlage het op in zijn Uitbreidingsplan voor Den Haag 
1908, maar ook dit plan werd niet gerealiseerd. 
 
De Bazel hield zich sinds 1895 – de beginjaren als zelfstandige! – vooral bezig met het 
uittekenen en (later) ontwerpen van meubels en gebruiksvoorwerpen.  
- bekend voorbeeld, de in 1909 vervaardigde Amsterdamse wieg voor prinses Juliana  
Deze wieg werd bij de geboorte van prinses Juliana uit naam van de Amsterdamse vrouwen 
en meisjes aangeboden. Het bijzondere ontwerp is van Karel de Bazel, maar aan de 
uitvoering werkten velen. Het borduurwerk werd uitgevoerd door Tesselschade-Arbeid 
Adelt, de eerste Nederlandse vrouwenvereniging. Na prinses Juliana hebben ook haar 
dochters, de zonen van prinses Beatrix en de prinsessen Amalia (2003), Alexia (2005) en 
Ariane (2007) in deze wieg gelegen. 
Eerder ontwierp hij de Pulchrikast ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina 
met prins Hendrik in 1901. 
- Postzegel Koningin Wilhelmina, 1913. 
Ook de postzegels ter ere van het eeuwfeest van het koninkrijk in 1913 werden door De 
Bazel ontworpen. Hiervoor portretteerde hij de koningin en haar drie voorgangers. 
 
De Bazel ontwierp een fors aantal arbeiderswoningen in de Spaarndammerbuurt. 
- luchtfoto; Zaandammerplein 1-176, Amsterdam; na renovatie 2010  



- middenblok, met voormalig badhuis 
Toparchitectuur: sociale woningbouw, grootse eenheid. Bouwjaar: 1918-1923 (voltooiing 
1926-1929) Renovatie: 2005-2010 (NB De ramen zijn niet oorspronkelijk en in een aantal 
gevallen heeft samenvoeging van de woningen plaatsgevonden). 
Deze woonblokken, oorspronkelijk bedoeld voor de allerarmste arbeiders, hebben een 
rustige gevelarchitectuur met eenvoudige baksteenversieringen. Harmonie was voor de 
architect belangrijker dan expressieve uitingen. Op het centrale plein was een plantsoen met 
een kinderspeelplaats. De woningen zijn ondergebracht in gesloten bouwblokken om een 
gemeenschappelijke binnentuin. 
De Bazel vond dat een gebouw 'eenheid in veelheid' moest hebben. Hij gebruikte daarom bij 
de vormgeving een verhoudingensysteem van rechthoeken waarvan de maten in alle delen 
van het gebouw hetzelfde waren. Ook hadden zijn gevelwanden een klassieke driedeling: de 
benedenwoningen (met Oosterse invloeden) als basis, vlakke bakstenen als middendeel en 
een zadeldak als bekroning. Deze opzet leidde volgens de architect tot totaalharmonie. 
De Bazel ontwierp de basis van het interieur. Koken gebeurde op de kachel in de 
woonkamer. Voor afwassen en het opslaan van afval was er een spoelhok. Op deze manier 
wilde de architect de arbeiders opvoeden; zo vond hij bijvoorbeeld dat ze om hygiënische 
redenen niet in de keuken mochten eten. 
 
- hoofdwerk: kantoorgebouw Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1919-1926, 
Vijzelstraat 32. Amsterdam  
Hierin zijn veel elementen in het interieur door hem zijn ontworpen. Het voormalige 
kantoorgebouw wordt inmiddels De Bazel genoemd.  
De bouw werd in 1926 voltooid door zijn chef de bureau C. van de Linde, samen met 
ontwerper A.D.N. van Gendt. De sculpturen zijn van de hand van Joseph Mendes da Costa, 
Lambertus Zijl en Hendrik van den Eijnde. De glas-in-loodramen zijn naar het ontwerp van 
Antoon Derkinderen en afgemaakt door Joep Nicolas. 
Het gebouw werd oorspronkelijk De Spekkoek genoemd, naar de lekkernij met lichte en 
donkere lagen, maar heet tegenwoordig De Bazel, naar de naam van de architect. 
De Bazel diende achtereenvolgens als hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-
Maatschappij, de Algemene Bank Nederland en ABN AMRO. Tussen dit gebouw en de aan de 
andere zijde van de Keizersgracht gelegen Vijzelbank werd in 1974 de zogenaamde 
Poentunnel geopend onder de Keizersgracht. In 1999 vertrok deze bank naar de Zuidas. 
De gemeente kocht daarop het pand om er uiteindelijk, na een grondige renovatie door 
architectenbureau Claus en Kaan en restauratiearchitect Maarten Fritz, vanaf 2007 het 
Gemeentearchief in te huisvesten. Na de verhuizing kreeg het archief tevens een nieuwe 
naam: Stadsarchief Amsterdam. Sinds 7 augustus 2007 is het archief daar voor publiek 
geopend. Ook het Bureau Monumenten & Archeologie van de gemeente is naar dit gebouw 
verhuisd. Op 12 september 2007 vond de officiële opening plaats door prinses Beatrix. 
Het gebouw werd in 1991 uitgeroepen tot rijksmonument. Sinds 2013 is er ook het 
Werelderfgoed-podium, het informatiecentrum voor de Nederlandse monumenten op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco. 
- Hendrik van de Eynde maakte de beelden in de voorgevel van drie Gouverneurs-
Generaal van Nederlands-Indië: J.P. Coen, H.W. Daendels en J.B. van Heutsz. Zij staan hier als 
een uiting van de door de NHM gevoelde verwantschap met de VOC, hoewel hier in feite 
geen sprake van was. 
 



Karel de Bazel overleed ten gevolge van een longaandoening op 54-jarige leeftijd in de trein 
van zijn woonplaats Bussum naar Amsterdam terwijl hij onderweg was naar de begrafenis 
van zijn collega-architect Michel de Klerk. Hij maakte de voltooiing van het gebouw van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij niet meer mee. De Bazel werd begraven op 
begraafplaats Westerveld in Driehuis. 
- foto uit 1923, uit themanummer Bouwkundig Weekblad 
 
 
- locatie 
 
- Tilburgseweg 54, Moergestel 
 
- Galgenven, 2022 
Het terrein nabij het Galgenven was al sinds 1811 in bezit van de oorspronkelijk uit 
Dordrecht afkomstige familie. Het Galgeven met omgeving is een natuurgebied ten zuiden 
van Berkel-Enschot dat eigendom is van de Stichting Brabants Landschap en behoort tot de 
beheerseenheid Oude Hondsberg, Ter Braakloop en Galgeven. 
Het Galgeven is een ven van 16 ha dat omringd is door heuveltjes. Op één daarvan heeft ooit 
een galg gestaan, en op een andere een door windkracht aangedreven volmolen uit 1811. 
Deze molen werd gebouwd door Van den Bergh. De molen was een compleet 
fabrieksnederzettinkje met enkele arbeiderswoningen en een kantoortje. Hierdoor werd het 
ven ook wel Berghven genoemd. Molen en nederzetting zijn verdwenen, maar enkele 
loofbomen (linde en zomereik) herinneren aan de plaats waar dit alles heeft gestaan. 
De activiteiten zorgden wél voor vervuiling van het water. Ook de latere ontginning, waarbij 
de heide werd beplant met naaldhout, verstoorde het milieu. Bij en in het Galgeven 
groeiden omstreeks 1970 nog waterlobelia, oeverkruid en biesvaren. Tegenwoordig wordt 
nog kleine zonnedauw, waterdrieblad en moerashertshooi in de omgeving van dit ven 
gevonden. In 2005 heeft men kalkrijk water uit de ondergrond in het Galgeven gelaten, 
teneinde de zuurgraad ervan omhoog te brengen, want het water was sterk verzuurd. Op 
deze wijze hoopt men de zeldzame flora weer te herstellen. 
- satelietfoto met locatie volmolen 
- in Merselo (Limburg) is in 2021 een volmolen, de Weverslose Volmolen, 
gereconstrueerd. Het is de enige in Nederland en waarschijnlijk West-Europa waar een vol-
vaardig werktuig aanwezig is. 
 
Van den Bergh kocht nog meer woeste gronden rond Het Galgeven. Hier wil hij een statig 
buitenverblijf realiseren, door een te naam en faam bekende architect. In 1920 benadert hij 
De Bazel om een landhuis te bouwen.  
Waarom De Bazel? 
De keuze voor deze leerling van Pierre Cuypers is niet verwonderlijk, want Jacoba van der 
Hoeven heeft veel belangstelling voor de leer van de theosofie. 
 
Park en tuin met opstallen (ook paardestallen) van 10,5 ha aan Tilburgesweg, Moergestel, 
ten zuiden van Oisterwijk (dichtstbijzijnde stad). Omsloten door 400 ha bossen. Een wildrijk 
gebied met reeen en vossen, wandelroutes en ruiterpaden. 
Landgoed met oprijlaan, gazons, vijver, beuken, eiken en linden gaat over in 
cultuurlandschap rond Galgenven. 



Naaldhout beviel hem niet. Liet loofbomen met paard en wagen aanvoeren. Liet in 1922 
Engelse tuin aanleggen. 
Park zodanig aangelegd dat vanuit huiskamer en beide herenkamers uitzicht was op de 
vijver, Tilburgseweg en Trappistenklooster. Tuin ontworpen door dendroloog Springer uit 
Naarden, voorstander van een gevarieerd boombestand. 
De landschappelijke tuin in Engelse stijl telt tien hectare en is waarschijnlijk ontworpen door 
Springer, maar komt niet in diens oeuvrelijst voor. Dichter bij het huis zijn de tuinen strakker, 
formeler, zoals de voormalige rozentuin. Die omkaderde kamers zijn als het ware een 
voortzetting van het interieur naar buiten. 
- situatie met tuin, 1922 
- reconstructie luchtfoto oude situatie (1978 gemaakt) 
 
 
- Zonnewende 1922-2022 
 
Ontwerp. November 1920 eerste schetsen 
Verschillen uitgevoerd ontwerp: decentrale entree en prominente ronde trap. Kinderkamer 
en serre zijn anders. Dienstvleugel veel kleiner en geen torentje op het dak. 
De eerste schetsen zijn van november 1920 en tonen al de opzet van het uitgevoerde huis. 
Opvallend verschil is de opzij geplaatste ingang; het midden van de gevel bestaat uit een 
veelhoekige erker. In tweede instantie komt de ingang toch in het midden. Zonnewende 
wordt het laatste werk van De Bazel, de architect zal in 1923 plotseling overlijden. 
Zestien personen dienstpersoneel. 
- geveltekening voorkant, november 1920 
 
- reconstructie plattegrond bg, zoals uitgevoerd  
- souterrain, met technisch deel (bouwfysica) 
 
VO en DO: één ding bindend, de woonhall!!!! Engelse landhuisstijl! 
Hij streefde naar een totaalconcept van interieur en exterieur. Hij zag het huis, maar ook 
ruimten binnen het huis, als een afspiegeling van de kosmos waarin alle onderdelen in 
harmonie met elkaar bestaan. Zonnewende is hiervan een goed voorbeeld. Oorspronkelijk 
was villa Zonnewende ook voorzien van een rieten kap. Of De Bazel daadwerkelijk zelf de 
hand heeft gehad in het ontwerp van de verschillende interieuronderdelen is de vraag. Het 
interieur is echter wel in zijn geest tot stand gekomen. 
Geheel in de tijdgeest voerde ook De Bazel een beschavingsoffensief. Hij was ervan 
overtuigd dat de wijsheid en de schoonheid van het goddelijke (basis van de theosofie) zich 
via de elite, naar de lagere bevolkingsgroepen of anders geformuleerd van de ingewijden 
naar de (nog) niet ingewijden, zou verspreiden. Naast de parkaanleg en het exterieur, is het 
interieur van met name de begane grond van villa Zonnewende opmerkelijk gaaf gebleven; 
ruimte-indeling, wandbetimmeringen, inbouwkasten, vloeren en plafonds zijn nog zo goed 
als oorspronkelijk.  
 
- Zonnewende uit de beginjaren, met rieten kap. Het rijzige karakter wordt extra 
versterkt door het toen nog lege landschap. 
 



Op 5 mei 1922 is onderhands aanbesteed door K. de Bazel de bouw van een villa aan de 
Tilburgseweg in Moergestel voor A. van den Bergh, opgedragen aan A.J. Vriens, aannemer in 
Moergestel. Deze A.J. Vriens is ook lokaal architect (eigenbouwer): hij ontwerpt in 1924 een 
nieuw gemeentehuis voor Moergestel (en bekroont het met een torentje dat identiek is aan 
dat van Zonnewende). 
- 1929, Raadhuisstraat. Gemeentehuis Moergestel 
In 1937 brandt het landhuis af, waarna het door A.P. Smits wordt herbouwd. De 
revisietekeningen dateren van augustus 1937. Dan krijgt het huis wat afwijkende details en 
nog meer modern comfort. In plaats van riet krijgt het dak brandveilige, gebakken leitegels. 
- brand, 1937, uit krant 
 
- luchtfoto, na herbouw 1938 
- gevel 1922 
- gevel 1938 
- detail topgevel 
- foto, tuinzijde 1938 
- Anthonie Pieter Smits in 1949 (overleden 27 februari 1957, Aerdenhout). 
- woonhotel Toernooiveld (1927) 
 
Tijdens W.O.-II ingevorderd door de Duitsers voor een paar maanden: er verbleven een 
aantal hoge officieren, zoals  
- pantser-generaal Hans Källner 
 .  
Vanaf 1944 tot 1960 bewoond door de familie. 
Dan familie Kroymans van Ferrari Nederland. 
In april 1978 werd landgoed gekocht door Jac. Van Oers uit Moergestel, Van Oers 
Architectuur & Stedenbouw. 23 medewerkers. Bracht zoveel mogelijk in oorspronkelijke 
staat terug. Alleen enkele badkamers (gesloopt) en slaapkamers werden tekenkamers en 
kantoorruimten. Aanpassingen technische voorzieningen aan eisen jaren zeventig. 
 
- directiekamer architectenbureau Van Oers 
 
Tot 1983 was Zonnewende het hoofdkwartier van beleggingsgoeroe Rienk Kamer (hij huurde 
het pand). Hij ontving zijn klanten hier te midden van antiek en ‘oude meesters’ in een huis 
dat ‘befaamd was vanwege zijn lambriseringen uit 1938’. Kamer werd in 1983 opgepakt 
wegens belastingfraude en in de gevangenis gezet. Op Zonnewende werd huiszoeking 
verricht. Berucht was het American Land Project van Kamer. 
Beleggingsexpert Rienk Kamer heeft destijds gronden aan Nederlanders verkocht om hun 
geld te investeren in grond in de V.S. ter realisering van een gigantisch landgoederenproject 
(zij konden op die manier hun zwart geld ‘wit wassen’). Hij had een adelaar in een bloembed 
bij Zonnewende laten aanbrengen met de uitdagende woorden “The eagle has landed”.  
Zijn auto was toen (1983) een van ’s werelds duurste auto: een Mercedes 500 SEL Carat 
Diamond: een occasion van f. 300.000,- (nieuwprijs was f. 550.000,-)!. oen het Moergestels 
college in Zonnewende zijn opwachting maakte, ontving 'een hoogblonde dame' 
burgemeester en wethouders. Kamer zelf liet lang op zich wachten, maar bleek de 
hoffelijkheid zelve. 



Hij zegde de Moergestelse bestuurders ieder jaar 150 boeken voor de plaatselijke 
bibliotheek toe. 'Het eerste boek van de aangeleverde lijst moet nóg ontvangen worden', 
maakte oud-wethouder Noud Smits decennia later de balans op. 
 
- Kamer hield van show en ging zelfs – gezeten op een olifant – door Moergestel 
 
Sinds 1983 is de gebruiker de stichting SOKA (organiseert activiteiten die cultureel- 
maatschappelijke interesses bevorderen, zoals concerten en lezingen over actuele 
onderwerpen. Godsdienstige activiteiten zijn toevertrouwd aan het Opus Dei (Werk van 
God), een prelatuur van de RK. Kerk. 
In 1987 werd een complete vleugel in stijl bijgebouwd. Europrof startte in de nieuwe vleugel 
een opleiding voor de horeca.  
Soka is sinds 1987 de beheerder van Zonnewende 
Deze laatste en grootste bouwplannen (inclusief kapel) werden door Architecten Verhagen 
en Grips uitgevoerd. Zonnewende/Europrof is in 1996 beeindigd.  
 
- 2 x aangebouwde vleugel (Europrof) 
- 1 x kapel 
 
14 juni 2013: Bij Zonnewende is gestart met de bouw van een Mariakapel, een initiatief dat 
de “gelovigen helpt de speciale rol van Maria in het mysterie van de verlossing te 
herkennen”. De nieuwe Mariakapel is een ontwerp van de Spaanse architect Luciano 
Moreno en nader uitgewerkt door Frits Grips (Bouwburo 3D in Sint Oedenrode). 
Precies op de dag dat de gemeente Oisterwijk de vergunning postte, 27 mei, begon 
aannemer Spruit uit Harmelen in Moergestel aan de bouw van een bijzonder object: een 
Mariakapel. Hij is blij met de klus: “Vijf tot zes weken werk voor gemiddeld drie man." 
Opdrachtgever is SOKA uit Amsterdam, eigenares van conferentieoord Zonnewende. “We 
wilden al jaren een kapelletje bouwen bij Zonnewende", licht José van Dijck het opmerkelijke 
initiatief toe. “In 2012, toen het jaar van het Geloof begon en SOKA 25 jaar in Zonnewende 
zat, kreeg het plan vorm. Moreno, die hier eens op cursus was, droeg het idee aan en 
tekende het eerste ontwerp. Dat is verder uitgewerkt door 'projectarchitect' Frits Grips.  
Opvallend is het transparante karakter van de kapel, met drie glazen wanden. De dragende 
achterwand is van baksteen. De architecten hebben zich mede laten inspireren door de uit 
1922 daterende villa Zonnewende die Karel de Bazel oorspronkelijk ontwierp voor Adolf van 
den Bergh, oprichter van textielfabriek AaBee in Tilburg. Zo krijgt de kapel dezelfde leien die 
er op Zonnewende liggen en ook de ornamenten bij de voorgevel verwijzen naar de 
vroegere fabrikantenwoning, die tegenwoordig een rijksmonument is. 
In de kapel komen knielbanken en, op een marmeren console, een Mariabeeld. Dat is een 
ontwerp van mevrouw Peró, de zus van een priester die in Zonnewende activiteiten op 
geloofsgebied verzorgt. 
Opmerkelijk is ook de meterslange muur die links en rechts de kapel gaat accentueren. Die 
muur is op het hoogste punt 1.80 meter en loopt af naar enkele tientallen centimeters. Hij 
lijkt wat op de muur bij de kapel die Carol Schade in 1939 op de grens van Oisterwijk en 
Moergestel liet bouwen. Alleen is de nieuwe muur fors langer. “Die muur moet er een 
beschermde plek van maken", stelt Van Dijck. De maatvoering van de nieuwe kapel is royaal: 
een grondvlak is 44 vierkante meter en de nokhoogte bijna zes meter. 



De stichtingskosten, los van de grondprijs, bedragen ongeveer 65.000 euro. “Dat geld komt 
deels via donaties binnen." De kapel krijgt geen plaats in de door Leonard Springer 
ontworpen tuin van Zonnewende, maar aan de voorkant, links naast de oprijlaan met de 
dubbele bomenrij. “De kapel is vooral voor intern gebruik, voor gasten van Zonnewende die 
hier cursussen of conferenties volgen. Bij bepaalde gelegenheden, zoals open 
monumentendag, is iedereen welkom." 
- 2 x nieuwe kapel 
- het dak vernieuwd: 2020-2021 
 
 
- karakteristieken Zonnewende 
 
 
- buitenruimten 
Geleidelijke overgang bi-bu, onder meer door loggia.  
Vloer 12.000 hardglazen tegeltjes, in geometrische patronen (Glasfabriek Leerdam), in 5 
kleuren: zwart, lichtbruin, groen, blauw en paars. Nog in goed staat. 
Terras was toegankelijk via viervoudige schuifpui die zijwaarts in de wand was te schuiven. 
Nu erker, 1938 met stalen kozijnen en rolluiken. 
Grote raam kan volledig gemechaniseerd in spouw zinken. 
- situatie met tuin 
- romantisch landschap (Springer) 
- rozentuin, symmetrie-as 
- van binnenuit (woonkamer) 
- loggia 
- erker met tegelvloer 
- detail tegelvloer 
 
- entree 
Vestibule. Dubbele voordeur van teakhout. Erboven glas in lood. Smalle ramen in de deuren, 
deels te openen. Gevlochten banden typisch De Bazel. Verwarming zeshoekige marmeren 
plaat. 
Garderobe. Vloer en wanden wit Calacatamarmer uit Italie, vloerplaten in zeshoekige 
patronen. Grijze omrandingen van Bois Jourdan marmer uit Frankrijk. Veel toegepast door 
de Bazel. Radiatoren achter marmeren behuizing. 
Twee glas in loodramen kunnen schuiven met katrollen. Boven de ramen ingebouwde 
horgordijnen. Bijzondere houten schuifpanelen verdwijnen zijwaarts in de muur. Achter de 
ramen kunstlicht vanwege latere voorbouw aan buitenzijde. 
Toilet. Tolietruimte met wc, t.o. vestibule. Oorspronkelijke symmetrie is verdwenen. 
Eenvoudig glas in lood met gekleurde omranding. Typische De Bazel deurkrukken. 
- voorgevel  
- plattegrond vestibule 
- voordeur van binnenuit 
- rooster 
- vestibule richting hall gezien 
 
- hall 



Tweedelig. Corridor haaks op de as van de woning en belangrijkste verkeersruimte (onder de 
corridors op beide verdiepingen). Rechterzijde opgang trap. Linkerzijde leidt naar eetkamer 
en zuidelijke herenkamer.  
Halfhoge kasten en kolommen scheiden verkeers- en verblijfsgebied.  
Oorspronkelijk naast de kolommen balustrades met versierde spijlen. Consoles aan de 
kolommen zijn van later. 
 
Hall. Brede schuifpui later vervangen door erker (waardoor visuele relatie met tuin bleef). 
Zitgedeeltes aan weerszijden centrale verkeersas. 
Grote marmeren haard maakte van de hall een verblijfsruimte. Aan beide zijden van de 
haard vaste banken met inbouwkasten en roosters voor koeling of verwarming. Wand en de 
haard zijn ooit verplaatst, waardoor de hall groter werd (tussenwand kwam voor een raam, 
merkwaardig; alleen van buiten zichtbaar). 
Plafond was houten cassetteplafond (huidig balkenplafond met consoles en kroonlijsten is 
van later).  
- plattegrond met hall 
- sfeerbeeld Mariette 
- referentiebeeld Broughton Castle, Brighton 
- aanzicht erker 
- raam – erker : gesloten – halfopen – open toestand 
- paneeltje drukknoppen 
- Windindicator boven de verlaging is verbonden met wijzer op torentje. 
 
 
plafonds 
Florale motieven vermoedelijk 1938. Vervlochten en afgerond vierkant typisch De Bazel 
- 1 x De Bazel 
- 2 x Smits (inclusief detail) 
 
 
techniek 
- detail luchtinblaas- en afzuigsysteem 
- schakelkast 
- personenlift, 1938 
- houten rolluiken buitenzijde 
 
 
architectonisch detail 
- Huize Meentwijk, 1912, Bussum (voor Amsterdamse theosoof) 
- ingebouwde kasten 
- aansluiting plafond-kozijn 
 
  
 
- dank voor uw aandacht 


