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BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
 
Naam archiefblok 
Archief K.A. Bazlen  
 
Periode 
1940-1973 
 
Collectienummer 
451 
 
Omvang 
2 dozen 
 
Taal van het archiefmateriaal 
Nederlands, Engels, Duits, Frans. 

Soort archiefmateriaal 
Normale geschreven en gedrukte documenten.  
 
Archiefbewaarplaats 
Erfgoedpark Batavialand te Lelystad.  
 
Archiefvormer 
Ir. K.A. Bazlen (1903-1987).  
 
Samenvatting van de inhoud van het archief 
Het archief bestaat uit tijdschriften met bijdragen van ir. K.A. Bazlen, en verder uit 
manuscripten, typoscripten en correspondentie over deze bijdragen.  
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AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER 
 
Openbaarheidsbeperkingen 
Het archief is volledig openbaar. 
 
Beperkingen aan het gebruik 
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die 
gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn, voor zover 
bekend, geen beperkingen krachtens het auteursrecht. 
Voor het gepubliceerde materiaal in het archief is het geldende auteursrecht van kracht.  
 
Aanvraaginstructie 
Archiefstukken kunnen aangevraagd worden op het studiecentrum van Batavialand. Dat kan 
via studiecentrum@batavialand.nl. 
 
Citeerinstructie 
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig te 
worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. 
Volledig: Erfgoedpark Batavialand te Lelystad, Archief K.A. Bazlen, inv. nr. … 
Verkort: Batavialand, Archief Bazlen, inv. nr. … 
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Inleiding 
 
Karl Albert Bazlen werd in 1903 geboren in het Zwitserse Zürich, als zoon van een Duitse 
vader en een Nederlandse moeder. Hij doorliep de lagere school in zijn geboorteplaats, en 
studeerde vervolgens aan de Technische Hochschule in Stuttgart. Daarna emigreerde hij naar 
Nederland, het geboorteland van zijn moeder. In 1927 studeerde Bazlen af aan de Technische 
Hogeschool in Delft. Hij vond emplooi bij de Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW), die was 
belast met de aanleg van de Afsluitdijk en de polders van het Zuiderzeeproject. In 1928 werd 
Bazlen tot Nederlander genaturaliseerd.  
 
De aanleg van de Afsluitdijk had tot gevolg dat de havens van de steden en dorpen rond de 
Zuiderzee moesten worden verdiept. Ook moesten oude oevers, damwanden, en kademuren 
worden vervangen en moesten scheepvaartwegen worden uitgebaggerd. Dit alles behoorde tot 
het takenpakket van ZZW. In 1930 werd Bazlen belast met de leiding over deze 
werkzaamheden, een functie die hij tot 1942 uitoefende. Van 1942 tot 1946 coördineerde hij 
de werkzaamheden in de Noordoostpolder.  
 
In 1946 werd Bazlen benoemd tot hoofd van de Afdeling Werken van de Afsluiting en 
IJsselmeer van ZZW. In de praktijk hield dit in dat hij verantwoordelijk was voor het beheer 
en onderhoud van de Afsluitdijk, inclusief wegen en sluiscomplexen.  
 
Na de Watersnoodramp van 1953 werd personeel en materieel van ZZW ingezet bij het 
herstel van de dijken van Schouwen-Duiveland. Ook Bazlen werd naar Zeeland gestuurd, 
waar hij onder meer fungeerde als liaison tussen dienst, plaatselijke overheden en pers. In 
1968 ging hij met pensioen. Bazlen overleed in februari 1987 in zijn woonplaats Den Haag.  
 
Bazlen heeft tijdens zijn carrière bij ZZW veel geschreven en gepubliceerd. In 1952 
publiceerde hij een populairwetenschappelijk boek over het Zuiderzeeproject, Zuiderzee: 
nieuw land in wording. Verder schreef hij vele diverse artikelen in binnen- en buitenlandse 
kranten en (vak)tijdschriften over waterbouwkunde, de Afsluitdijk, wegenbouw en het 
Zuiderzeeproject. Een aantal van deze publicaties is in het archief terug te vinden, inclusief 
correspondentie hierover.  
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VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 

De collectie van K.A. Bazlen is ooit overgedragen aan het toenmalige Nieuw Land 
Poldermuseum. De verzameling werd echter niet nader geordend. Op 1 februari 2004 werd de 
Stichting Nieuw Land (SNL), de beheersstichting van het museum, deelnemer aan de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) ‘Erfgoedcentrum Nieuw Land’ (kortweg: Nieuw Land 
Erfgoedcentrum of NLE). Aan deze GR namen ook een aantal overheden en de Stichting voor 
het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders deel.  
 
De museale taken van SNL werden in 2004 aan NLE overgedragen. De collecties (museale 
voorwerpen, boeken, brochures, archieven, kaarten, audiovisueel materiaal, etc.) die SNL in 
eigendom had of beheerde, werden om niet in beheer gegeven aan NLE (de formele 
bruikleenovereenkomst werd in januari 2007 getekend). NLE betrok een gebouw aan de 
Oostvaardersdijk in Lelystad. De collecties van SNL werden in de depots van dit gebouw 
ondergebracht. Dit gold ook voor de (nog altijd niet ontsloten) collectie van Bazlen.  
 
In 2017 werd de GR ontbonden. De overheden die bij de GR waren betrokken zetten haar 
voort onder de naam Het Flevolands Archief. De beide stichtingen traden uit de GR en 
knoopten nauwe banden aan met Stichting Erfgoedpark Batavialand. SNL fuseerde zelfs met 
Stichting Nederland bouwt V.O.C. Retourschip (de beheersstichting van de Bataviawerf) tot 
Stichting Batavialand Collecties, die een groot deel van de collecties van Batavialand in 
eigendom heeft en beheert. Stichting Batavialand Collecties is dus ook de eigenaar van het 
archief van Bazlen.  
 
Vanwege een interne verbouwing moest de quarantaineruimte van Batavialand worden 
ontruimd. Hierbij kwam ook het archief van Bazlen tevoorschijn. In juli 2019 is het archief 
nader geïnventariseerd door Remco van Diepen, medewerker van Batavialand. Hierbij werden 
doublures verwijderd. Een aantal tijdschriften en overdrukken met bijdragen van Bazlen 
kwam in aanmerking om te worden opgenomen in de bibliotheek van Batavialand. Ook 
tijdschriften en overdrukken met bijdragen van anderen dan Bazlen zijn aan de bibliotheek 
overgedragen. Hetzelfde gold voor enkele brochures waarvan Bazlen niet de auteur (of één 
van de auteurs) was.  
 

Remco van Diepen, juli 2019 
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INVENTARIS 
 
 
1 Stukken betreffende artikelen van K.A. Bazlen voor het tijdschrift Natuur en Techniek, 

1952-1959. 
Bevat:  
K.A. Bazlen, ‘De afsluiting van de Zuiderzee en de levensgeschiedenis van de paling’, Natuur en Techniek jg. 
23, nr. 6 (juni 1955) pp. 247-250.  
 
K.A. Bazlen, ‘De Zuiderzeewerken thans en in de komende jaren’, Natuur en Techniek jg. 23, nr. 1 (januari 
1955) pp. 1-8. 
 
2 Stukken betreffende een artikel van K.A. Bazlen over vaarwegen op het IJsselmeer, 

1962. 
Dit artikel werd geplaatst in J. van der Kley (red.), Vaarwegen in Nederland; Een beschrijving van de 
Nederlandse binnenvaartwegen (Assen etc., 1967).  
 
3 Stukken betreffende artikelen van K.A. Bazlen voor het tijdschrift Land en Water, 

1957-1967. 
Bevat:  
K.A. Bazlen, ‘Dertig jaar Afsluitdijk’, Land en Water jg. 6, nr. 3 (mei/juni 1962) pp. 88-95.  
 
K.A. Bazlen, ‘Facelifting van een monumentaal kunstwerk’, Land en Water jg. 8, nr. 6 (november/december 

1964) pp. 272-278. 
 
K.A. Bazlen, ‘Strijd zonder eind (I). De invloed van de spuistroom op de ontvang- en stortebedden van de 

uitwateringssluizen in de Afsluitdijk. Hun ontwerp, uitvoering en 33-jarig onderhoud’, Land en Water, 
jg. 10, nr. 10 (november/december 1966) pp. 302-304.  

 
K.A. Bazlen, ‘Strijd zonder eind (II). De invloed van de spuistroom op de ontvang- en stortebedden van de 

uitwateringssluizen in de Afsluitdijk. Hun ontwerp, uitvoering en 33-jarig onderhoud’, Land en Water, 
jg. 11, nr. 1 (januari/februari 1967) pp. 28-37.  

 
K.A. Bazlen, ‘Strijd zonder eind (III). De invloed van de spuistroom op de ontvang- en stortebedden van de 

uitwateringssluizen in de Afsluitdijk. Hun ontwerp, uitvoering en 33-jarig onderhoud’, Land en Water, 
jg. 11, nr. 3 (mei/juni 1967) pp. 140-147.  

 
K.A. Bazlen, ‘Verhoging Zuideroeverdijk’, Land en Water jg. 7, nr. 3 (mei/juni 1963) pp. 90-94. 
 
K.A. Bazlen, ‘Vijfentwintig jaar Afsluitdijk’, Land en Water, nr. 2 (mei 1957) pp. 113-119.  
 
4 Stukken betreffende artikelen van K.A. Bazlen voor het Zeitschrift für 

Binnenschiffahrt, 1967-1969. 
Bevat:  
K.A. Bazlen, ‘Binnenschiffahrt im Nordostpolder‘, Zeitschrift für Binnenschiffahrt 1 (januari 1968) pp. 6-8. 
 
K.A. Bazlen, ‘Binnenschiffahrt im Nordostpolder (II)‘, Zeitschrift für Binnenschiffahrt 2 (februari 1969) pp. 90-

91. 
 
5 Stukken betreffende publicaties van K.A. Bazlen over windschermen op de 

Afsluitdijk, 1963-1967.  
Bevat:  
K.A. Bazlen, ‘Brise-vent sur la digue de clôture’, XIIIe Congres Tokyo 1967. Question V. Caractéristiques 

géométriques des routes et autoroutes. Equipement annexes. Association internationale permanente des 
Congres de la Route, pp. 45-56.  

 
K.A. Bazlen, ‘Windschermen op de Afsluitdijk’, Wegen jg. 37, nr. 2 (februari 1963) pp. 34-37. 
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K.A. Bazlen, ‘Windschermen op de Afsluitdijk (II)’, Wegen jg. 37, nr. 8 (augustus 1963) pp. 234-236. 
 
6 Stukken betreffende een artikel van K.A. Bazlen voor het blad Ocean Industry, 1968-

1970. 
Bevat: 
K.A. Bazlen. ‘Enclosing the Zuiderzee: one of the world’s greatest engineering feats’, Ocean Industry, vol. 5
 (1970) nr. 1, 61-67. 
 
7 Stukken betreffende overige artikelen van K.A. Bazlen, 1940-1957.  
Bevat: 
K.A. Bazlen, ‘Afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee’, Cobouw, 21 juni 1957.  
 
K.A. Bazlen, ‘De drooglegging van de Zuiderzee van civieltechnische zijde bezien’, Overdruk uit Mededelingen 
Directie van de Tuinbouw 19 (1956) pp. 479-486. 
 
Van Zuiderzee tot IJsselmeer. Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Apeldoorn, april 1940.  
 
8 Stukken betreffende overige artikelen van K.A. Bazlen, 1962-1971. 
Bevat: 
K.A. Bazlen, ‘De Afsluitdijk als recreatiegebied’, Toeristen Kampioen jg. 25, nr. 13 (1 juli 1962) p. 407.  
 
‘Het Amstelmeer weinig bekend watersportgebied’, Waterkampioen nr. 1209, 1 november 1967, pp. 962-963.  
 
K.A. Bazlen, ‘Comment les hollandais vivent au-dessous du niveau de la mer’, Bâtiment International nr. 3
 (mei/juni 1971) pp. 140-145.  
 
K.A. Bazlen, ‘Enkele gegevens over het verkeer van buitenlandse motorvoertuigen op de Afsluitdijk in de jaren 

1951 t/m 1962’, Wegen, jg. 37, nr. 10 (oktober 1963) pp. 291-293. 
 
K.A. Bazlen, ‘Ervaringen bij de dijkbouw in de Zuiderzee’, Otar 53 (1968) nr. 8, pp. 287-290. 
 
K.A. Bazlen, ‘Neues Land in der früheren Zuiderzee‘, Beta. Zeitschrift für Akademiker, Ingenieure, Techniker 

 nr. 3, 1 december 1965.  
 
K.A. Bazlen, ‘Neues Land in der früheren Zuiderzee‘, Beta. Zeitschrift für Akademiker, Ingenieure, Techniker 

jg. 2, februari 1966.  
 
9 Stukken betreffende lezingen en artikelen van derden, 1948-1973. 
 
10 Aantekeningen en tekeningen inzake waterwerken, zonder datum (ca. 1926?). 
 
11 Aantekeningen van K.A. Bazlen over polders, mei 1927. 
 
12 Map met tekeningen van K.A. Bazlen. 
 
 

 

 


