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Aan de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 
Mevrouw mr. drs. I.K. van Engelshoven 
Postbus 16375 
2500 BJ DEN HAAG 
 
 
Amsterdam, 7 december 2020 
 

 
Geachte mevrouw Van Engelshoven, 
 
Vanuit onze brede maatschappelijke achterban zijn wij de afgelopen week gewezen op de 
verkoop van het huis Bobbeleweg 11 in Schoorl op de website Funda.nl. De villa ligt op een van de 
mooiste plekken in dit prachtige dorp. Het huis wordt verkocht samen met een groot perceel aan 
de rand van een bos- en duingebied. De makelaar prijst het pand aan om zijn kwaliteiten, maar 
vermeldt ook dat het perceel Bobbeleweg 11 mogelijkheden biedt in het bestemmingsplan voor 
splitsing en de bouw van meerdere objecten. 
 
Toch is de genoemde villa niet zomaar een villa. Het pand is in 1932 gebouwd  door de architect 
Cornelis Willem (Kees) Royaards (Amsterdam, 1906 – Beemster, 1970). Royaards was een 
bekende Nederlandse architect, vooral vanwege zijn werk op het gebied van restauratie van 
historische gebouwen.  
 
De villa in Schoorl, die hij ontwierp voor zijn moeder en waar hij later met zijn familie veel gebruik 
van zou maken en zelf zou gaan bewonen, noemde hij “De Oorsprong”, naar het dichtbij gelegen 
beekje. De villa is gebouwd in een traditionele stijl en met historiserende elementen uitgevoerd. 
Royaards gebruikte bouwmaterialen afkomstig van gesloopte huizen in de Jordaan en deze 
werden handmatig in het nieuwe huis verwerkt. Een loden doos die hij in de buitenmuur van het 
huis inmetselde bevat een vlammend protest tegen die sloop in Amsterdam. Het ontwerp van de 
villa stond model voor zijn latere woonhuisontwerpen. 
 
De stijl die Royaards toepaste, met name ook in het interieur, is lang verguisd in de 
monumentenzorg. Tegenwoordig is dit gelukkig niet meer het geval en wordt deze stijl gezien als 
representant van een belangrijke ontwikkeling in de monumentenzorg.  
 
Het bijzondere is dat villa De Oorsprong nog volledig in originele en authentieke staat verkeert. 
Foto’s op Funda.nl laten een uniek en gaaf interieur zien dat de tand des tijds goed lijkt te hebben 
doorstaan. Hetzelfde geldt voor de tuinaanleg en het bijgebouw. Hiermee is volgens ons sprake 
van een uniek Gesamtkunstwerk, dat van nationaal belang is. 
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Villa De Oorsprong kent tot onze verbazing geen status als gemeentelijk, provinciaal of 
rijksmonument. De villa is volledig onbeschermd en het staat een ieder vrij om het interieur 
ingrijpend te veranderen of zelfs de villa te slopen.  
 
Villa De Oorsprong is tijdens het Monumenten Inventarisatie Project (1987-1994) 
geïnventariseerd maar heeft om, voor ons onbekende, reden geen monumentale status gekregen. 
Wij vermoeden dat dit is omdat de stijl waarin De Oorsprong is gebouwd toen minder werd 
gewaardeerd, maar mogelijk ook omdat het unieke interieur niet bekend was.  
 
Nederland kent een terughoudend aanwijzingsbeleid als het gaat om de aanwijzing van nieuwe 
rijksmonumenten. Deze worden, zo is ons bekend, door u eigenlijk alleen nog via programma’s 
aangewezen. Toch komen wij af en toe gebouwen en objecten tegen die volgens Heemschut  
evident een rijks monumentale status verdienen.  
 
Villa De Oorsprong in Schoorl is voor ons een zeer duidelijk voorbeeld van een dergelijk ‘vergeten 
rijksmonument’. Dit is met name vanwege  de bijzondere cultuur- en architectuurhistorische 
betekenis, alsmede de gaafheid van zowel exterieur- als interieur van deze villa en de aanleg 
eromheen.  
 
Het is van het grootste belang dat de villa ook voor toekomstige generaties bewaard blijft. Wij zijn 
van mening dat De Oorsprong voldoet aan alle gestelde criteria zoals omschreven in Artikel 9 van 
de Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet. 
 
Daarom verzoek ik u om van uw bevoegdheid gebruik te maken en de aanwijzingsprocedure tot 
rijksmonument te starten voor villa De Oorsprong, Bobbeleweg 11 in Schoorl en ons daarvan op 
de hoogte te stellen.  
 
Namens de commissie Noord-Holland, 
 

 
H. Dirkx 
Vice-voorzitter 
   
In afschrift aan:  
- De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
- Het college van B en W van de gemeente Bergen 
- De gemeenteraad van de gemeente Bergen 
- Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 
- De Cultuur-Historische Vereniging Scoronlo 
- Croon Makelaars 

  


