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Kees de Bever werd in Vught geboren als zoon 
van een timmerman. Hij volde een opleiding aan 
de Koninklijke School te ‘s-Hertogenbosch en 
werkte vervolgens bij het architectenbureau van 
W.G. Welsing in Arnhem/’s-Gravenhage en vanaf 
1912 bij het bureau van Kooken in Eindhoven. In 
1929 huwde hij met de dochter van Louis Kooken 
en nam in 1933 de leiding over Architectenbureau 
Kooken & De Bever. Na de dood van Louis 
Kooken draagt het bureau alleen nog de naam 
De Bever. Ook zijn oeuvre is net als dat van zijn 
schoonvader omvangrijk en omvat ontwerpen 
voor kerken, kloosters, scholen, winkels, kantoren 
en woonhuizen. In Eindhoven bouwde hij onder 
meer de Don Boscokerk en het gelauwerde 
Clarissenklooster, dat onlangs Rijksmonument 
werd. In ‘s-Hertogenbosch realiseerde hij het 
PNEM-kantoor en samen met Kees van Moorsel 
bouwde hij sanatorium de Klokkenberg in Breda. 
Als architect ontwikkelde hij een traditionalistische 
manier van bouwen voornamelijk met het 
materiaal baksteen. Daarbij zijn allerhande 
invloeden herkenbaar. Het winkelpand voor Van 
der Schoot, Kleine Berg 45 in Eindhoven, laat 
een rationalistische en functionele invloed zien. 
Andere gebouwen zijn meer gesloten met een 
meer terughoudende ornamentiek.
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Kapel bejaardenhuis St. Johanneshove, Mill
1961

“Mijn vader zei altijd ‘wij bouwen voor de 
eeuwigheid’: Zijn gebouwen zijn dan ook 
zwaar en solide.” Leo de Bever

P.N.E.M., Den Bosch
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Clarissenklooster, Eindhoven
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Gemeentehuis, Best
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Kerk H. Johannes Bosco, Eindhoven
1952

Sanatorium Klokkenberg, Breda
1948

“Schone boslucht was volgens de 
inzichten destijds van belang voor een 
spoedig herstel. Bij de Klokkenberg wilde 
de opdrachtgever dat de patiënten niet 
zouden uitkijken op  een ‘onveranderlijk’ 
dennenbos, maar dat ze de seizoenen 
zouden beleven.” Loed de Bever
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