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Uit het familieboek

Persoonsbladen
3809 Johannes Nicolaas (Jo) MUNNIK, architect BNA (vestiging in
1917), geboren op 1879-04-30 om 9:30 uur te Amsterdam. gedoopt (geref.)
op 1879-08-24 te Amsterdam. Gedoopt in de OZ. Kapel, overleden op
1960-04-18 te Den Haag op 80-jarige leeftijd, begraven op 1960-04-22 te
Den Haag. Op 23-6-1906 vertrokken van Amsterdam naar Den Haag adres
Engelenburg 5
In 1908 - 1909 betrokken bij de bouw van Vliet en Burgh te Voorburg zie de
foto's daarvan, architect was F.Bodde te Den Haag
Eerst, ca 1913, werkzaam bij Architectenbureau Nieuwkerken, van Kinsbergenstraat 106, Den Haag (prentbriefkaarten 34, 35 en 56)
In de jaren 1914 1915 betrokken bij de oprichting van een Chr. bond voor
tekenaars en opzichters.
-------------------Johannes was medeoprichter voorzitter en secretaris en jarenlang betrokken
bij de kinderzendingsvereniging, later Gereformeerde Jeugdzendingsvereniging te Den Haag. Het doel van deze vereniging was het verzamelen van
geld voor de zending. Er waren diverse scholen bij betrokken. Die kinderen
haalden geld op langs de deur, bij vaste adressen.
De organisatie heeft bestaan van 1924 tot ca 1955.
De kinderen kwamen regelmatig bij elkaar en kregen dan een verhaal verteld of kregen een soort dia voorstelling met de toverlantaarn. (daar is een
eigen tekening van)
----------------Johannes Nicolaas was actief voor het blindeninstituut Sonneheerdt, bij zijn
overljden stond de volgende tekst in het mededelingen blad:
------------------------------Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag in 1959 werd het volgende geschreven in het "Bouwkundig Weekblad" :
J.N.Munnik 30 april 80 jaar
Indien men wil spreken van een architect van de goede oude stempel die
meegroeide met "vadertje Tijd" in alle ups en downs, dan is dat op collega
J.N.Munnik in 's-Gravenhage deze omschrijving wel bij uitstek van toepassing.
In 1917 vestigde collega Munnik zich en twaalf jaar was hij geassocieerd
met L.Cusell. In die begintijd zo goed als nadien hield hij het vaandel der
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bouwkunst hoog en een lange lijst van werken getuigt ervan: dit is een man
naar Gods geest. Met respect verpozen wij dan ook bij dit jubileumjaar en
overdenken een project, dat zijn grootste liefde had: Sonneheerdt.
In 1925 kwam de opdracht voor de bouw van dit tehuis voor blinden te Ermelo tot uitvoering. Een en ander was het resultaat van een prijsvraag
waarbij Munnik de winnaar werd. Doch "Sonneheerdt" zou ook na 1925
voor collega Munnik nog vele jaren "levend blijven": in 1943 kreeg hij opdracht verschillende uitbreidingen, zowel aan het hoofdgebouw als aan de
bijgebouwen, te ontwerpen, ter uitvoering wanneer de oorlog ten einde zou
zijn.
Geheel gerealiseerd is het plan nadien nimmer: ook thans is de wens van de
jubilaris, te kunnen afmaken wat hij voor "Sonneheerdt" tekende, nog niet
vervuld.
De lijst van werken die collega Munnik gebouwd heeft vermeldt gebouwen
van uiteenlopende aard: kerken, scholen, woningen, vindt men er op. Het is
niet verwonderlijk, dat de "Amsterdamse school" zijn werk beïnvloed heeft;
Munnik was een Amsterdammer van geboorte. In 1950 kwam hij van deze
richting op de "Haagse zoekende school" terug. De door hem gebouwde
woningen aan de Cliviastraat te 's-Gravenhage getuigen daarvan. Uit het
werk van collega Munnik spreekt de grote belangstelling voor hetgeen zich
in de jaren tussen 1917 en heden afspeelde en met ere zou hij kunnen zeggen: "ik was en ben een goede broeder in het bouwvak".
Dat hem en zijn gezin nog vele jaren in goede gezondheid gegeven moge
zijn!
C.W.v.d.Kolff
Bouwkundig weekblad 1960 blz. 207
In Memoriam J.N. Munnik
Het is als de dag van gisteren dat ik het voorrecht had, ter ere van de 80ste
verjaardag op 30 April 1959 van collega Munnik, met hem te mogen spreken
over zijn leven en z'n praktijk als architect.
Het toch altijd plotselinge bericht van overlijden op 18 april '60 greep me
diep aan en deed het voornoemde contact volop herleven.
Collega Munnik was geen man van uitbundig formaat, doch wel één van
onwankelbaar evenwicht. Zijn waarachtige kracht van het Godsvertrouwen.
Ik weet het respect hetwelk hij van de Haagse collegae mocht ondervinden in
de jaren '40-'45 hem zeer grote voldoening gaf, hierbij gedenkende zijn uitlatingen over Ir.D.Roosenburg en A.J.van Eck. In die periode voorzag hij in
zijn onderhoud door het maken van schetsen van Haagse gebouwen. (Enkele
hiervan zijn door het gemeentemuseum aangekocht.)
Zijn medewerking aan het Haagse stadsplan voor het jaar 2000 (in de naoorlogse periode) was zijn trots.
Tot op het laatst was collega Munnik de BNA zeer toegedaan.
Uit ervaring sprekende kan worden gezegd dat een zeer gewaardeerde collega en vriend is heengegaan en wij hem als zodanig in ere gedenken.
C.W.v.d.Kolff
(NB. in 1941 werd het bestuur van de BNA door de bezetter ontslagen, veel
leden zegden toen hun lidmaatschap op, klaarblijkelijk ook Johannes)
-----Uit een krantenknipsel van 28-4-1959 blijkt dat hij gebouwd heeft:
de Bavinckschool, Dr.Kuyperschool, Emmaschool, Julianakleuterschool,
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Kesslerstichting aan de De la Reyweg, 600 woningen voor Patrimonium.
Volgens de opschriften bij de negatieven ook het Pinksterbloem plein en de
Tannhauserstraat, Esmoreitplein, Aronskelk, Rienzistraat, Cliviastraat, Palestrinaweg.
---------------------------------------Uit het Mededelingenblad van Sonneheerdt:
IN MEMORIAM
Johannes Nicolaas Munnik
Wie met de geschiedenis en het leven van "Sonne heerdt" enigermate op de
hoogt is, weet ook dat de naam Munnik aan ons huis op een bijzondere wijze
verbonden is.
Vanaf de oprichting van de Vereniging, straks 40 jaar geleden, leeft deze
naam tot op heden met ons mee. En onder die naam leefden tot voor kort de
drie broeders, te weten: Johannes Nicolaas Munnik, J.Munnik en H.Munnik.
Uit dit drietal heeft de Heere uit ons midden weggenomen en het is ter zijner
gedachtenis, dat ik deze regels schrijf.
De heer Johannes Nicolaas Munnik was een man van grote kundigheid, bereidhei en trouw.
Toen de Vereniging amper gevormd was, werd aan hem de opdracht verstrekt een ontwerp te maken voor een tehuis voor blinden. Dit was in 1923.
Toen het tot de bouw kwam werd de uitvoering opgedragen aan de
Fa.Cusell & Munnik. Dat is, wat we vandaag nog noemen, het hoofdgebouw.
In 1936 werd het 2e gebouw, de werkplaatsen en de kantoren bevattend,
geopend, toen geheel ontworpen en uitgevoerd door de heer Munnik.
Enkele jaren later moest de weverij worden uitgebreid en vanaf die tijd bleef
het bouwen: eerst een vleugel op de 1ste verdieping van het internaat, de
uitbeiding van de grote werkzaal in hrt werkplaatsen gebouw, de uitbreiding
van het kantoor en de toonkamer en ten slotte een nieuwe vleugel met 16
kamers, aan het internaatsgebouw verbonden.
Dit alles is ontworpen en uitgevoerd door de Heer Munnik. En ieder die
vandaag nog onze gebouwen gebouwen ziet moet erkennen dat alles zeer
nuttig en practisch is. Het is alleen mogelijk dat U vandaag zult zeggen: ik
had het wel wat ruimer en grootser willen hebben. Maar dan moeten we
bedenken dat de financiën het niet toelieten.
En dit is mee onze dankbaarheid voor de kundigheid en bereidheid van de
Heer Munnik, dat wij, wanneer alles uit een kleine beurs ging, ons toch niet
in de steek liet.
Integendeel, dat hij juist met bescheiden middelen iets goeds wist tot stand te
brengen.
Maar niet alleen gedenken we de heer J.N.Munnik, de architect, we gedenken hem ook als een trouwe en de oudste medewerker van onze Vereniging
in ruimere zin. Hij was het, die in 'sGravenhage de liefde en de offervaardigheid voor "Sonneheerdt" wist op te wekken. Stil en bescheiden als hij
was, werkte hij aan de oprichting van een comité en jaarlijks droeg hij zorg
voor de inning van de kwitanties. Hierin zal hij voor ons allen een lichtend
voorbeeld blijven. Door zijn nauwgezette zorg over de kwitanties heeft hij de
Vereniging grote diensten bewezen. Door zijn wervingsacties gingen in Den
Haag de vaste bijdragen met sprongen omhoog. En in die acties was hij een
werker op de lange baan. Wat kon hij ook intens genieten wanneer hij onze
jaarvergaderingen bijwoonde, (en hij miste nooit) en hoorde over de zegeningen des Heeren.
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Het Bestuur van "Sonneheerdt" mist deze trouwe broeder.
In grote dankbaarheid hem gedenkend, wensen we zijn vrouw en kinderen de
steun en bijstand van onze hemelse Vader toe. En de Heere geve ons, die nog
de roeping hebben, getrouwheid om te werken, ook voor "Sonneheerdt"zo
lang het dag is.
-----------------------------------------------------Uit het artikel uit de Gids bij het overlijden (40) blijkt dat de oprichting van
een bond voor Tekenaars en Opzichters toch succes gehad heeft.
Als je als geïnteresseerd buitenstaander terug kijkt op zo'n rijtje mensen:
J.F.Rostang, Henddricus Adam Munnik, Johannes Nicolaas Munnik, dan
valt het op dat je steeds te doen hebt met "gedreven" mensen met een grote
inzet en activiteit. Bij de eerste twee zie je de gedrevenheid vooral op godsdienstig gebied, bij de laatste ook een meer maatschappelijke orientatie.
Omstreeks 1950 werkte hij ook samen met Architectenbureau J.J. Brandes
ivm de bouw van 42 flatwoningen aan de Aronskelkweg en Pinksterbloemplein
Zie inventaris 806 nr. 349 en 351 van het Gemeente archief Den Haag.

Ondertrouwd op 1906-05-31 te Amsterdam, gehuwd op 27-jarige leeftijd op
1906-06-14 te Amsterdam. Gehuwd voor de kerk op 1906-06-14 te Amsterdam (Geref.), in de Keizersgrachtkerk met Hermina van OEVEREN, 25
jaar oud (zie 3971 op blz.).
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth (Lies) MUNNIK
2.
Hermanus (Herman) MUNNIK
3.
Hermina (Mimi) MUNNIK
4.
Gesina Johanna (Sini) MUNNIK

Johannes Nicolaas Munnik was een broer van Hendricus Adam Munnik
geboren 23-4-1881, overleden 17-12-1969, Gereformeerd predikant te Fijnaard Bunschoten en Zwolle.
(om even het gereformeerde nest weer te geven)
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