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Woord vooraf
Heeft het huis van De Nijs toekomst? De afgelopen decennia hebben we hard
gewerkt om die toekomst te garanderen. Zowel de organisatie zelf als de eigendomsstructuur werden daarom aangepast. Dit leidde onder meer tot het toetreden tot de directie van Daniëlle de Nijs, Mike Coffeng en – in 2020 – Tom Stoop.
Deze directie werkt onder meer aan een transformatie van projectgestuurde naar
procesgestuurde organisatie.
Tom Stoop helpt ons ‘huis’ de toekomst in door te zorgen dat alles aan de voorkant
goed gezekerd is. Onder productie-directeur Mike Coffeng dringt het procesgestuurde
denken en werken inmiddels ook door op de bouwplaatsen. Ook dat biedt kansen
voor de toekomst.

Timmerfabriek

Tom Stoop kreeg ook de Timmerfabriek onder zijn hoede. Samen met René van den
Berg en Jan Moerland legde hij de laatste hand aan de modernisering van die werkplaats. In de toekomst zullen daar voornamelijk kozijnen, speciale houtskeletbouwelementen en losse orders geproduceerd worden. Het hele bedrijf zal verder automatiseren om de omzet te handhaven ondanks het groeiende tekort aan vakgeschoolde
medewerkers.

Transformatie

De orderportefeuille voor 2021 en een groot deel van 2022 is als vanouds goed
gevuld. Aan het vullen van die portefeuille voor het restant van 2022 en 2023 wordt,
met name door ons Bouwbureau, volop gewerkt. Qua omzet hoeven we ons in de
nabije toekomst geen zorgen te maken.

De Nijs Castricum

Na de financiële crisis was er behoefte aan grote, duurdere appartementen op gewilde
locaties. Daarin is voorzien, mede dankzij de lage rente. Nu ontstaat behoefte aan
huurwoningen en minder dure koopwoningen. De verkoop van woningen tot ongeveer
600.000 euro gaat prima, en daarboven – bijvoorbeeld bij duurdere appartementen
in ‘The Mayor’, het voormalige KPMG-gebouw aan de A9 in Amstelveen – verloopt de
verkoop wat langzamer. Bij een exclusiever product moeten kopers goed bij het proces
worden betrokken. Wij weten deze doelgroep goed te bereiken.

We bouwden altijd al woningen, utiliteit en openbare gebouwen. Nu groeien we, naast
renovatie en restauratie, ook in transformatie: het verduurzamen van woningen, het
energetisch verbeteren met behulp van bijvoorbeeld zonne-energie of WKO. Deze
belangrijke, zeer rendabele nieuwe tak van ons bedrijf wordt getrokken door Frank
Klaver. De omzet die ze nu al maken, willen we de komende jaren verdubbelen tot
ongeveer 50 miljoen euro.

Ook bij De Nijs Castricum verandert veel. Michiel de Nijs is er al enige tijd weg en
Dennys de Nijs ging begin 2021 in de VUT. Tom Stam zwaait er nu de scepter met hulp
van bedrijfsleiders Rob Duinmeijer en Eduard Nothdurft. Ook dit mooie bedrijfsonderdeel behaalt een goed rendement: jaarlijks zetten ze ongeveer 15 miljoen euro om met
zes tot acht werken voor particulieren en bedrijven uit het relatienetwerk.

Projectontwikkeling

De verantwoordelijkheid voor Projectontwikkeling is op directieniveau verdeeld tussen
Winfred en Daniëlle de Nijs. In het verleden zijn daar mooie resultaten geboekt, maar
waren er ook projecten die achteraf financieel niet interessant bleken. Peter Mikkers,
hoofd Projectontwikkeling, geeft leiding aan een goed team dat belangrijke keuzes
maakt in de voorbereiding; al of niet – bij grote investeringen – in overleg met de Raad
van Commissarissen.

De bouwnijverheid blijkt ook in de coronacrisis goed te kunnen doorwerken, maar de
economische gevolgen moeten nog komen. De komende jaren richten we ons vooral
op gestapelde bouw op binnenstedelijke locaties. Verder concentreren we ons in
toenemende mate op houtbouw. Zo start in 2022 een pilotproject in Heerhugowaard
onder de naam Woodstone.
De portefeuille bestaat op dit moment voor 80% uit woningbouw. De vraag is enorm,
de behoefte aan woonruimte is ongekend. Toch wordt er nog steeds niet genoeg
gebouwd.

Corona

Aan de Raad van Commissarissen is afgelopen jaar ir. Daan Sperling toegevoegd.
Samen met Wienke Bodewes, Wim van Vonno en voorzitter Ton Krol kijkt hij niet alleen
naar hoe we het gedaan hebben, maar zetten de commissarissen ook hun expertise in
om te helpen een mooie toekomst voor het bedrijf te garanderen.

De coronapandemie stak een spaak in het wiel van de viering van ons 100-jarig
bestaan in 2020. Zo werd een relatiedag in filmmuseum Eye afgeblazen en omgezet in
ondersteuning van zorginstellingen Brentano te Amstelveen en Libertas te Leiden, uit
naam van onze relaties. Het afsluitende gezamenlijke diner van de familie De Nijs kon
ook geen doorgang vinden. In plaats daarvan brachten vertegenwoordigers van de
‘vierde generatie De Nijs’ attenties rond voor de genodigden. Verder staat er nog een
personeelsfeest op de rol; dat zullen we organiseren zodra dat veilig kan.
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Als gevolg van het Covid-19 virus moest een groot deel van de organisatie thuis
gaan werken en digitaal vergaderen, wat met de ondersteuning van ICT vrij soepel is
verlopen. De doelstelling om papierloos te werken heeft daardoor wel een forse
versnelling gehad. Het virus had wel tot gevolg dat ons verzuimpercentage toenam
van 4,49% in 2019 naar 4,58% in 2020, wat ons niet tegenviel en lager is dan het
landelijk gemiddelde.

Overige wetenswaardigheden

In 2020 heeft de projectontwikkeling haar vaste onderkomen gevonden binnen
het kantoor in Warmenhuizen, heeft de materieeldienst haar kantoor betrokken op
Schoorldam en zijn zonnepanelen geplaatst op de fabriekshallen. In de hallen is een
nieuwe ruimte voor de stelkozijnen gecreëerd en zullen nog enkele aanpassingen
worden gedaan om de logistieke processen verder te optimaliseren. Onze entree van
het kantoor is bijzonder verfraaid met het door Helga Lammertsma gemaakte kunstwerk, geschonken door onze medewerkers. Heel veel dank daarvoor!
In 2020 is een stuurgroep opgericht om onderzoek te doen naar een nieuw ERP
(Enterprise Resource Planning) systeem, een systeem waarin alle bedrijfsprocessen
kunnen worden samengevoegd. Diverse afdelingen zijn vertegenwoordigd in de
stuurgroep, om tot een vastlegging van informatiebehoeften te komen voor een nieuw
pakket. Belangrijke voorwaarde is dat het systeem anno 2025 nog steeds kan voldoen
en zodanig flexibel is dat wij als De Nijs kunnen blijven aansluiten met de ontwikkelingen en vraagstukken uit de markt.
Door de inzet van een ieder, de verkoop van woningen en het feit dat de bouwproductie onverminderd kon doorgaan, is 2020 afgesloten met een bijzonder hoog omzetniveau van 305 miljoen euro. Het jaar 2020 had voor De Nijs een bijzonder jaar moeten
zijn in meerdere opzichten, doch dat pakte financieel gezien, door een negatieve
uitkomst van een juridische geschil, anders uit. Het jaar is uiteindelijk wel positief
afgesloten, maar doet onvoldoende recht aan de inzet van onze medewerkers.
Wij bedanken jullie voor jullie inzet, betrokkenheid en flexibele instelling in deze
bijzondere tijden.

Tot slot

Dit verslag is voor het overgrote deel gevuld met verhalen, verteld door Karel Baracs,
de ‘verhalenverteller van Amsterdam’. Hij sprak met vertegenwoordigers van drie
generaties De Nijs en met oudgediende Theo Spaans die zijn hele werkzame leven bij
De Nijs doorbracht. Krachtige verhalen van sterke individuen over verleden, heden en
toekomst van wat hen bindt: het huis De Nijs.

Begin

2020 werkten er elf

nazaten van oprichter M.J. de

Nijs in het familiebedrijf; nu nog negen.

Na het pensioen van respectievelijk Kees en

Dennys de Nijs zijn Peter, Ber en algemeen di-

recteur Winfred de enig overgebleven vertegen-

woordigers van de ‘derde generatie’ binnen het
bedrijf. Zes anderen vertegenwoordigen een
nieuwe generatie: van broer en zus tot achternicht en achterneef. Wat komt er in hen
op bij de steekwoorden ‘De Nijs’,
‘vooruitgang’ en ‘huis’?

Maart 2021,
Winfred de Nijs
Daniëlle de Nijs
Mike Coffeng
Tom Stoop
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DE NIJS

VOORUITGANG
Komende generaties
“Of we de achternaam De Nijs blijvend kunnen garanderen binnen de top van het bedrijf, moeten we hopen en afwachten”, aldus
Winfred. “Ook als familielid moet je hard werken aan opleiding en
ervaring en heb je een voorbeeldfunctie naar collega’s toe. We doen
ons best bij zo veel mogelijk vertegenwoordigers van de jongere
generatie interesse te wekken voor het bedrijf en om die interesse
ook vast te houden. Dat doen we bijvoorbeeld door jaarlijks een
informatiedag te blijven organiseren voor hen en straks voor de
vijfde generatie. Zo laten we zien dat het ons ernst is en dat er goede
mogelijkheden liggen. Wie wil en vaardigheid toont, kan heel ver
komen binnen De Nijs.”

Winfred de Nijs werd letterlijk geboren in een bouwkeet. Een van zijn
eerste beeldherinneringen betreft een draaiende kraan waar – bleek
achteraf – zijn achternaam op te lezen was. “Het familiebedrijf is er
bij mij dus echt met de paplepel ingegoten. De vraag was in die tijd
niet óf maar wannéér je aan het werk ging bij De Nijs. De huidige
generatie maakt een meer afgewogen keuze.”
Verantwoordelijkheden
Zoals Maaik de Nijs die keuze maakte. “Het is een mooi bedrijf. Als je
na 100 jaar nog bestaat, doe je iets goed. Ik ben blij dat ik daaraan
mag bijdragen, onderdeel van mag zijn.” Dat heeft overigens niet
alleen maar voordelen, vindt Maaik. Daarin wordt hij gesteund door
Michel: “Het is niet zomaar een achternaam. Het opent en sluit deuren. Je moet het naar de buitenwereld uitstralen als je aan het werk
bent. Dat je trots bent op wat de medewerkers, de familie en het
bedrijf bereiken. Trots op wat we met zijn allen hebben gemaakt.”
Ook Robert ziet dat zo: “In Warmenhuizen staan we altijd een beetje
in de spotlights. Dat geeft verantwoordelijkheden. Het is je identiteit.
Je bent een De Nijs. Naarmate je ouder wordt, zie je steeds meer dat
je er één bent: soms nukkig, altijd een beetje eigenwijs, wel sociaal
op een eigen manier, meer in de daad dan in het woord. Mijn vader
en Ome Ton hebben door hun voormalige functies en maatschappelijke rollen leren omgaan met deze spotlights. Bijvoorbeeld Ome
Kees en Ome Ber voelen zich volgens mij prettiger op de achtergrond. Daar kan ik mezelf goed mee identificeren.”

Winfred:

‘We willen bij jonge familieleden
interesse wekken voor het bedrijf
en die interesse vasthouden’

Vooruitgang
Michel omschrijft de bouwwereld als ‘van oorsprong conservatief’
en De Nijs als een bedachtzame voorloper in innovatie. “Op de
bouwplaats komt die innovatie nu mondjesmaat op gang, maar in de
voorbereiding is het de laatste tien jaar al heel snel gegaan met 3D
BIM en andere digitalisering. Het bedrijf blijft zich vernieuwen. Ook
door meer op prefabriceren over te stappen en die prefab-delen in
de bouw te monteren.”
Stilstand is achteruitgang. Vooruitgang is dus positief in de ogen van
Robert, hoewel niet elke goedbedoelde verandering een verbetering hoeft te zijn. “Verbeteren móeten we om onze sterke positie
te behouden. Openstellen voor nieuwe technieken en bestaande
technieken evalueren. Milieutechnisch en maatschappelijk is er in de

Familie én medewerkers
Anno 2020 zijn twee vrouwen vertegenwoordigd in de eigendomsstructuur van De Nijs. Daniëlle bijvoorbeeld: “Het is mijn achternaam.
Die associeert men altijd met het bouwbedrijf, zowel binnen als buiten Warmenhuizen. Ook is er vaak de associatie met zanger Rob de
Nijs. Als ze vragen of die familie is, zeg ik voor de grap dat het mijn
oom is.” Die naam hoort bij je; bij de familie en bij het bedrijf. Het is
ook een herkenningspunt op kranen en bouwketen: “Mensen zien
niet wie een bouwproject uitvoert, tot ze je kennen.” Net als met die
nieuwe auto die je ineens overal ziet rijden. Ze vindt het een naam
om trots op te zijn. “Een bedrijf dat in 100 jaar veel mooie werken
heeft mogen maken en dat in die tijd heel veel trouwe medewerkers
heeft gehad die er met plezier en volle inzet hebben gewerkt. Zonder
die medewerkers zijn we niet meer dan een achternaam.”

Daniëlle:

‘Zonder alle trouwe medewerkers
zijn we niet meer dan een
achternaam’
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‘Een bedachtzame innovator in
een van oorsprong conservatieve
branche’

bouw nog veel winst te behalen. In productie, maar ook in circulair
hergebruik van materialen, energieverbruik en wellicht energieopwekking. De bouw kan dat niet alleen dus de overheid moet die kar
helpen trekken. Hand in hand naar een schoner land.”
Vooruitgang is noodzaak
In het beleidsplan van De Nijs staat veiligheid op 1 en vooruitgang
op 2. Het blijft één van de belangrijkste pijlers onder het bedrijf.
Daarom is inspelen op de veranderende wereld om ons heen inderdaad noodzaak, aldus Daniëlle. “Het kan altijd beter, dat zien we
allemaal. We moeten, willen en kunnen vooruit. Nog beter communiceren, steeds efficiënter werken en grote stappen blijven zetten in digitalisering.” Winfred beaamt dat. “We moeten meegaan in veranderingen. Door bijvoorbeeld kritisch te kijken naar onze CO2-footprint
maar ook in het gericht opleiden van goede medewerkers. Dan ligt
er voor De Nijs een prachtige toekomst in het verschiet.”

Ook Pieter de Nijs is trots op zijn naam en het bedrijf: “Het blijft me
verbazen dat juist in crisistijden dit bedrijf floreert. We hebben het
allemaal heel goed en dat willen we zo houden. Daarom is iedereen
– collega’s, familie, commissarissen – altijd bezig met de continuïteit
van het bedrijf. Dat doen we uitstekend.”
Marjorie de Nijs is trots dat De Nijs spraakmakende projecten mag
maken als Pontsteiger, Hotel Jakarta, de Hermitage, Oosterdokseiland, de Stadsschouwburg en filmmuseum Eye. Ook zij benadrukt de
rol van de medewerkers: “Het bedrijf is veel meer dan onze familie,
het zijn ook de mensen die er al heel lang werken; die grote groep
die er 25 of 40 jaar of langer werkt en er mede voor heeft gezorgd
dat we de 100 hebben kunnen halen.”

Michel:

Robert:

‘De bouw moet vernieuwen en
verbeteren, maar kan dat niet
alleen. De overheid moet die kar
helpen trekken’

“De komende twee à drie jaar is het nieuwe ERP-systeem belangrijk”, vertelt Daniëlle. “Daarmee gaan we de werkstromen financieel
inbedden in de organisatie. Van inkoopsignaal en calculatie tot
service en garantie met alles ertussen, voor zowel het bouwbedrijf
als voor projectontwikkeling.” Een grote stap die veel impact op de
organisatie zal hebben. “Alle processen zullen veranderen; dat is de
vooruitgang binnen.”
En buiten, op de projecten? “BIM, logistiek, duurzaamheid, circulariteit, digitalisering op de bouwplaats, robotisering. Ook op die
gebieden moeten, willen en kunnen we mee. Als het goed is, staat er
over drie jaar alweer een heel ander bedrijf.”

sociaal jaarverslag 2020

9

Verstandig doorontwikkelen
Maaik is nauw betrokken bij de verdere digitalisering van het werk
en de organisatie. “Om bij te blijven moeten we slimmer werken en
processen verbeteren. Nieuwe manieren van werken aanleren die
veel tijd en geld opleveren. Daarin moeten we wel investeren. Dat
zie je ook aan de BIM-afdeling waar ik werk. Die afdeling bestaat
nu uit vier mensen. We helpen iedereen van de eerste streep tot
de uiteindelijke realisatie die nieuwe werkwijze te implementeren.”
Ruim negentig jaar heeft De Nijs het anders gedaan, dus we moeten
er samen hard aan trekken om te zorgen dat die nieuwe werkwijze
de standaard wordt. “En intussen doorontwikkelen: de markt en de
technologie in de gaten houden en kijken hoe we daar ons voordeel
mee kunnen doen.”
Volgens Pieter is de leiding van het bedrijf goed bezig met de toekomst. “Ze blijven investeren, ook in aanschaf en onderhoud van bijdetijds materieel. Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen,
zetten ze telkens verstandige, voorzichtige, werkzame stappen.”
Flexibeler
Ook in de werkruimte van Marjorie hebben automatisering en digitalisering alles ten goede veranderd. “Geen bergen paperassen meer.
Een leeg bureau en een enkele kast op de kamer. Alles wat ik nodig
kan hebben, zit nu in de laptop.”
Die laptop maakt je mobieler, want je neemt hem makkelijk mee
naar buiten. Of naar huis. “Corona leert ons dat vooral de kantoormedewerkers veel flexibeler kunnen werken. Thuis en op kantoor,
niet per se van 8 tot 5. Dat lijkt ook in de bouw te veranderen.
Misschien kunnen mensen ook na de pandemie een paar dagen of
dagdelen thuis werken.”

Goed voor zorgen
Voor Michel betekent het woord ‘huis’ ook ‘thuis’. “Mijn eigen gezin.
Vrouw, zoon, dochter. Daar doe je het voor. Om hen ook een mooi
thuis te geven en om leuke dingen met ze te kunnen doen.” Huis
is ook je afkomst. Waar je woont, waar je vader en moeder wonen.
En het bouwbedrijf. “Dat is voor mij ook een huis, want ik breng er
een belangrijk deel van mijn leven door. Voor alles in en om dat
huis moet je goed zorgen. En voor de mensen met wie je in dat huis
woont: je collega’s.”
Marjorie noemt dat rentmeesterschap: op ‘het huis De Nijs’ passen
voor de toekomst. “Zorgen dat het bedrijf sterk blijft en dat de volgende generatie zich er thuis voelt als we het aan hen overdragen.
Je moet onderhoud plegen aan je huis, dus ook aan dit bedrijf. Het
komt niet vanzelf.”
Het huis van de toekomst
Winfred vindt ‘huis’ een ruim begrip. “Het is waar je woont, waar je
geborgenheid vindt. In 2020 is het voor steeds meer mensen ook de
plek waar je werkt. Dat thuiswerken was voordien niet bespreekbaar.
Na de vaccinatieperiode willen we de behoefte om thuis te werken
juist ondersteunen voor met name ons kantoorpersoneel. Bijvoorbeeld twee dagen thuis en drie met de collega’s.” Hij vindt een harmonieuze thuissituatie bijzonder belangrijk. “Zeker nu met kinderen
in huis die niet naar school mogen. Petje af voor hoe al onze medewerkers dat organiseren!”
Corona of niet, toch zijn ook de kantoren - en de bouwketen - een
thuis voor de medewerkers. “De locaties in Warmenhuizen, Schoorldam en Castricum zijn nu goed op orde. We kunnen elkaar in die
gelijkvloerse werkhuizen gemakkelijk ontmoeten. Het is het soort
kantoren dat ook tijdens coronatijden optimaal functioneert omdat
je elkaar alleen opzoekt als dat nodig is en niet met elkaar in liften
staat. De werklocatie op het Amsterdamse Delflandplein gaan we na
overeenstemming met de gemeente vervangen door een winkelplint
met erboven een kantoorlaag, daarboven elf woonverdiepingen en
ernaast een grote parkeergarage onder de aangrenzende ringweg
A10. Ook dat huis helpt De Nijs stappen te maken de toekomst in.”

Maaik:

‘Als je na 100 jaar nog bestaat,
doe je iets goed’

HUIS
Voor Daniëlle is een huis vooral een voorwerp. “Daar woon je. We
bouwen er relatief veel op dit moment.” Voor Robert en zijn partner
is het de plek waar straks in juni ruimte is voor gezinsuitbreiding.
Pieter woont in een huis in Schoorldam op het terrein waar de
materieeldienst van De Nijs gevestigd is. “Als ik naar buiten kijk, zie
ik overal mijn naam. Mijn grootvader bouwde het huis in 1984. Mijn
zuster woont naast me in het huis dat hij in 2007 bouwde.”
Thuis in Warmenhuizen
Volgens Maaik is De Nijs al 100 jaar thuis in Warmenhuizen. “Mijn ouders woonden vlak bij de Oudewal, dus ik kwam er van jongs af aan
regelmatig. Als ik vrij was van school, was ik vaak in de werkplaats te
vinden of ging ik met mijn vader mee. In die zin is het terrein aan de
Oudewal voor mij een tweede huis.”

Pieter:

‘Het blijft me verbazen dat juist
in crisistijden dit bedrijf floreert’
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Marjorie:

‘Je moet onderhoud plegen aan
je huis, dus ook aan je bedrijf.
Het komt niet vanzelf ’

Marjorie en Robert werden als kinderen van Thijs en Nel de Nijs
zelfs geboren in het woonhuis op dat terrein. Marjorie herinnert zich
dat ze, als de verwarming het niet deed, de timmerfabriek in moest
om op een knop te drukken. Robert sloop in het weekend vaak die
timmerfabriek in om zelf dingen te maken: “Ze waren vast niet altijd
even blij met me. Ik zal vaak genoeg materiaal hebben gepakt wat
ergens anders voor bedoeld was.”
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Gefeliciteerd, honderdjarige De Nijs-ers! Mannen,
vrouwen en kinderen. Afstammelingen van dit illustere
geslacht (of anderzijds verbonden!) Ik feliciteer jullie
allemaal!
Mijn naam is Karel Baracs (1950). Verhalen vertellen
is mijn beroep. Ik sta bekend als De Stadsverteller van
Amsterdam. Ik voel me vereerd om – al was het maar
voor éven - als dorpsverteller van Warmenhuizen te
mogen optreden. Maar ik kan jullie nu al dit vertellen.
De Noord-Hollandse nuchterheid die jullie zo siert, die
heb ik van huis uit geheel niet meegekregen. Dat kan
ook niet met een Hongaarse vader en een Nederlandse
moeder.
Ik bouw ook! (maar niet met hout, steen, staal of glas!)
Ik bouw met woorden. Van bestekken, fundamenten,
heiputten, druklagen, kranen en zelfs van schroeven
weet ik geen moer, laat staan van VFB, BIM, PUR
of PFAS. Maar sinds ik jullie bedrijf in Warmenhuizen heb bezocht en enigszins leren kennen, ben ik
verbaal een beetje stilgevallen… Vanwege wat jullie
zijn: een nogal succesvol familiebedrijf van 100 jaar
dat kennelijk balans heeft gevonden tussen het leveren
van topprestaties in de bouw en de nodige menselijke
verbondenheid. Waar ik dat aan aflees? Aan de wijze
waarop men mij als gast bij de firma De Nijs tegemoet
treedt. Het is een gevoel. En wat ik dan als buitenstaander denk, is: “Wat knap van deze mensen dat
het ze lukt om rechtop te blijven staan in een tamelijk
harde wereld in deze nogal onrustige tijden.”
Ja, woorden schieten me tekort. Deels vanwege mijn
bewondering, maar ook vanwege mijn onwetendheid.
Want geloof me: ik loop in jullie wereld rond als een
balletdanser in een ijzerzaak. Als ik die mooie verhalen hoor, over de prachtige bouwwerken die jullie tot
stand hebben gebracht, ‘ruik’ ik geschiedenis!
Jullie mogen dan diepgeworteld zijn in het verleden,
maar ook in het heden. Hoeveel gezinnen kunnen bestaan dankzij dit bedrijf ? Tot wat een stevige en coole
onderneming zijn jullie uitgegroeid? Volgens mij ligt er
al een basis voor nog eens honderd jaar!
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Ik heb me op verzoek van de directie verdiept in jullie 100-jarige geschiedenis. Ik heb fijne gesprekken
gevoerd met Corrie Borst - De Nijs, de jongste dochter
van M.J. (ofwel: Thijs sr. de oer-oprichter), met Theo
Spaans (hoofduitvoerder gedurende vele
jaren), met André van Stigt (top-architect en diep met
De Nijs verbonden), met Thijs de Nijs jr. (voormalig
algemeen directeur), met Michel de Nijs (bedrijfsleider), Daniëlle de Nijs (directeur) en met Winfred de
Nijs (algemeen directeur).
De diverse talenten van jullie vaders, ooms, broers en
neven en het samenspel tussen die talenten, dit vormt
één van de geheimen achter het succes van De Nijs. De
ene was wellicht een denker, de ander een doener. De
ene was een rekenmeester. De ander mensenman. De
een was een briljante bouwer maar vond samenwerken
lastig. De ander kon goed volgen en voerde opdrachten
perfect uit. Wat een diversiteit en allemaal waardevol.
De een met zijn originaliteit die als eigenwijsheid kan
overkomen. De ander met zijn dwarsigheid die kan
leiden tot aanvaringen, maar ook tot oplossingen. Een
familiebedrijf 100 jaar in stand houden, dat is een prestatie op zich en een felicitatie waard. Hoe houd je, ons
mensen kennende, elkaar bij elkaar? Hoe groot moet
de rol geweest zijn van de vrouwen in dit verhaal?
Het doet me dan ook goed om te ervaren dat er sinds
2011 en voor het eerst in negentig jaar, een vrouw
(mede) aan het roer staat! Een afspiegeling van de
maatschappij is M.J. de Nijs & Zonen nog niet helemaal, maar straks heten er vast nog meer directieleden
‘Daniëlle’ of ‘Emma’ en de mannelijke bestuurders
van straks zullen geen Pieten of Corren meer zijn,
maar mannen en vrouwen met namen van deze tijd.
Bij M.J. de Nijs & Zonen & Dochters, het bouwbedrijf
van de toekomst.

Karel Baracs
November 2020 		

www.verhalenman.nl
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Corrie Borst - De Nijs

Corrie de Nijs ziet het levenslicht in Warmenhuizen op
7 maart 1933. Zij is de jongste dochter van Matthias Jacobus
(Thijs) de Nijs (1895 - 1974) en Anna (Anne) Castricum
(1895 - 1964). Om het makkelijk te maken is zíj afkomstig uit
Bakkum en híj uit Castricum. Thijs (eigenlijk Matthias Jacobus
of wel M.J.) zal nooit gedroomd hebben dat zijn naam en die
van zijn zonen zouden voortleven tot in de 21e eeuw!
De zeven kinderen van Thijs en Anne zijn: Jaap (1921),
Cor (1923), Truus (1925), Vera (1927), Piet (1930),
Corrie (1933) en Gerard (1937). Het gezin van Thijs
en Anne telt dus om precies te zijn vier zoons en drie
dochters.
Voor ons gesprek begint, vertelt Corrie dat niet zíj,
maar haar zuster Vera (overleden in 2018) het meest
van de oude tijd zou hebben geweten. Corrie meent dat
zijzelf niet zo heel veel kan vertellen. Dit blijkt echter
reuze mee te vallen! Ons gesprek verloopt vlot en Corrie vertelt tal van boeiende verhalen.
Corrie neemt ons mee naar het Warmenhuizen van de
jaren ’40 en ’50: haar kindertijd. Zij vertelt dat zij en
haar broers en zusters allen zijn geboren in de familieboerderij aan de Krankhoorn, dat kronkelige straatje in
het hart van het dorp. Gerard en Corrie zijn geboren in
het voorhuis wat vader Thijs later bouwde. De anderen
in het achterhuis.

Het gezin van Thijs en Anne verhuist in 1955 naar een
nieuw familiehuis, natuurlijk door henzelf gebouwd:
Oudewal nr. 15. Dit huis staat er anno 2020 nog altijd,
op een steenworp afstand van Oudewal nr. 21, de
huisvesting van Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen met
vooraan het kantoor en er pal achter de timmerfabriek.
Het gezin van Thijs en Anne leidt een goed, maar sober
leven aan de Krankhoorn. Corrie beschrijft haar vader
als een aardige, zorgzame man die keihard werkte en
hele dagen afwezig was om een schamel inkomen bij
elkaar te sprokkelen. Als kind ziet Corrie vader niet
veel. Op de zondag zit hij aan de huiskamertafel en
doet zijn administratie.
Vader Thijs (zelf de tweede van een gezin met 16 kinderen!) had als jonge man in Limburg in het Nederlandse
leger gediend. Dat was gedurende de zogenaamde
mobilisatie, tijdens de 1e wereldoorlog. Corrie heeft de

PIET, CORRIE EN GERARD

VLNR STAAND:
COR, PIET, THIJS EN VERA
VLNR ZITTEND:
JAAP, ANNA, GERARD,
CORRIE EN TRUUS
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brieven bewaard die Thijs als soldaat aan zijn familie
schreef. Daaruit blijkt dat ie erge last had van migraine.
Die aandoening is nooit meer uit zijn leven gegaan.
Ook veel later, toen hij als metselaar zijn bedrijf op
poten hielp, kampte hij met hevige hoofdpijn, vooral
’s nachts en ’s ochtends. ‘s Middags knapte hij wel
weer op.
In de ruime schuur achter de oude boerderij staan
vaders timmer- en metselspullen opgeslagen: zijn
tonnen, troffels en specie. De schuur is ruim en hoog.
Wat Corrie nog niet kan weten, is dat deze schuur is
voorbestemd om
ooit de timmerwerkplaats
te worden van
haar grote broers.
Dat alles ligt nog
verborgen in de
toekomst.

‘Al haar broers krijgen
het metselen en
timmeren met de
paplepel ingegoten’

Al haar broers krijgen het metselen en timmeren met
de paplepel ingegoten. De vier broers bezoeken de Alkmaarse ambachtsschool om later hun brood te kunnen
verdienen in het bouwvak. Corrie ziet hoe de schuur
meer en meer tot werkplaats wordt van de mannen. Ze
herinnert zich nog goed dat er in de schuur een betonnen bak met water stond, met daarin een slijpsteen ofwel: een wetsteen. Broer Jaap sleep zijn beitels daarop
en daartoe moest die wetsteen gedraaid worden. Om de
haverklap riep Jaap er een jonger broertje of zusje erbij
met het bevel: “Draaien!” Corrie heeft daar eindeloos
lang aan die zwengel staan draaien. Tot ze niet meer
kon… Dan riep ze wanhopig: “Nou is ’t wel genoeg!”

Corrie is zeven jaar als het Duitse leger ons land binnenvalt. Tijdens de vijfdaagse strijd van mei 1940 worden tal van vluchtelingen uit het oosten van Nederland
bij families in het westen in veiligheid gebracht. Op het
station van Warmenhuizen stappen tientallen ontheemden uit de trein. Zeven evacuees vinden een veilig
onderkomen bij Thijs en Anne. Een gezin van drie
personen uit Wageningen bivakkeert in de slaapkamer
van de meisjes. Vier grote kerels uit Amersfoort komen
te liggen op bedjes in de schuur. De gasten zullen een
dag of tien blijven logeren. De nieuwkomers hebben
16
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Tijdens de bezettingsjaren zit gedurende enige tijd een
jongeman ondergedoken in hun schuur. Het is ene Jan
Bakker die wenst te ontkomen aan de Arbeitseinsatz.
Jan slaapt boven op zolder. En als er soms razzia is,
verschuilen de broers De Nijs en ook Jan Bakker zich
daar. Als de Duitsers aanbellen, staat moeder Anne hen
te woord. Ze vertelt dat de mannen op karwei zijn. Dit
wordt geloofd en dus loopt de zaak goed af. Eens, als
broer Cor zijn vriendin Trien naar huis brengt, wordt hij
opgepakt. Hij dient zich de volgende dag te melden en
vader en moeder zitten in zak en as. Want ook voor hem
dreigt dwangarbeid in Duitsland. Maar het valt mee. Na
het verrijden van een kruiwagen grond mag Cor weer
naar huis. Hij krijgt ook nog twee sigaretten mee!
Midden jaren veertig werken Corries oudste broers Jaap
(22) en Cor (20) aan een klus op een boerderij van een
boer met een klein gezin. Wat de jongens De Nijs opvalt, is de grote hoeveelheid was die aan de lijn hangt en
ook het grote formaat van de pannen in de keuken. Pas
na de oorlog zal blijken dat bij diezelfde boer een joods
gezin is ondergedoken geweest. Dat gezin en de boer,
de eigenaar van het huis, werden opgepakt en afgevoerd
na verraden te zijn door een NSB’er uit het dorp. De
boer werd doodgeschoten. De jongens De Nijs hadden
tijdens hun timmerwerk niets gemerkt van de aanwezigheid van onderduikers.
Als in mei 1945 de bevrijding een feit is, is Corrie twaalf
jaar oud. Gedurende de naoorlogse jaren (tevens haar
tienertijd!) komt er voor haar vader en haar oudste
broers steeds meer werk. Het zijn de jaren van de wederopbouw. In de werkplaats achter de boerderij wordt
volop getimmerd. De werklieden van vader komen uit
de wijde omgeving aanfietsen naar Warmenhuizen door
weer en wind en regen en arriveren soms drijfnat op het
werk. Moeder is begaan met zo’n doorweekte jongen en
biedt hem droge sokken aan voor hij aan de slag gaat.
En als het ‘schaften’ is, komen de harde werkers vanuit
de schuur in de woonkamer rond de tafel zitten om hun
brood op te eten. Dan gaan moeder Anne en de drie
dochters rond met koffie en thee.
Als het timmerhout bij de werkplaats van De Nijs aan
de Krankhoorn wordt aangeleverd, gebeurt dat met
paard en wagen van houthandel Eecen uit Oudkarspel.
Midden in het smalle straatje dat de Krankhoorn is,
bevindt zich een scherpe bocht. Op een dag rijdt de
paardenkar van Eecen, zwaar beladen, de dakgoot van
de buren eraf.
Corrie vertelt over de man-vrouw-rol van haar kindertijd.
“De mannen deden de bouw en maakten werkweken
van 48 uur, want ze werkten ook op zaterdag. Zij ver-

dienden de centen en kregen de aandelen. De vrouwen
verzorgden het huishouden en de kinderen. Zij kregen
de uitzet bij bruiloften. Maar”, voegt Corrie eraan toe,
“Als de vrouwen er niet geweest waren, hadden de
gezinnen en ook het bedrijf niet gedraaid. Want de
vrouwen wasten de werkkleding van de mannen; ze deden
de totale was en de boodschappen en zij kookten en maakten
schoon. Zij verzorgden de
zieken en brachten de koffie
naar de schaft.”

dagelijks metselwerk verricht en de kost verdient, bestiert
zijn vrouw Anne thuis hun gezin met de zeven kinderen
en het gehele huishouden. Moeder Anne beschikt over
een warm hart en een helder verstand. Zij is Thijs’ grote
steunpilaar. Ooit, als jong kind, hoorde Corrie haar
ouders een gesprek voeren
waarvan ze de inhoud nooit
meer zou vergeten. Ze voelde
als het ware de sterke band die
er bestond tussen haar ouders.

Vlak bij het treinstation van
Warmenhuizen ligt een brede
Corrie weet nog hoe oudere
sloot waarover een brug moet
zus Vera als jonge vrouw talworden aangelegd. ’t Is een groloze malen per week vele kilote klus, zeker voor een man almeters aflegde op de fiets door
leen, want het metselwerk wordt
weer en wind, om haar vader
uitbesteed aan metselaar Thijs
en haar broers op de bouwde Nijs. Corrie ziet haar vader
plaats te bereiken, via planken
thuiskomen na een lange werkover slootjes (er waren daar
dag. Hij stapt de kamer binnen
nog geen bruggetjes). En later
en werpt zwaar gefrustreerd de
op de dag maakte ze dezelfde
bouwtekeningen van de brug op
rit opnieuw, om de spullen
tafel: “Ik weet het niet meer!”
ANNE BRENGT HET LOON.
weer op te halen.
klaagt hij. Het is alle kinderen
De familie De Nijs had ook
duidelijk dat vader kampt met
weleens een uitje. Dan ging
tegenslag. Moeder Anne blijft
het gezin uit rijden met het
rustig. Ze spreekt haar man
vrachtwagentje van vader. De
moed in en stelt voor dat hij
kinderen zaten achterin op deer de nodige extra krachten bij
zelfde banken waarop op werkgaat halen. Ze noemt namen
dagen de jongens van de bouw
van verschillende dorpsgenoten:
plaatsnamen. Eens zat Corrie’s
“Haal ‘die’ en ‘die’ er dan bij!”
grote zus Vera voorin met haar
Corrie observeert het tafereel en
gitaar tussen haar benen. De
registreert feilloos hoe moeder
auto raakte de berm en sloeg
vader steunt en ook hoe vader
om. Godzijdank was niemand
kalmeert en luistert naar haar.
gewond geraakt, maar de gitaar was zwaar beschadigd.
Corrie vertelt dat zij Lief, de echtgenote van haar oudste
broer Jaap en haar schoonzuster, beschouwt als nét zo’n
Zus Vera trouwt later, maar niet met een bouwvakker! sterke vrouw als haar moeder Anne was. Lief is, wat
Haar man, Jan van Zelm, is tuinder van beroep. Jan Corrie betreft, uit hetzelfde hout gesneden als Anne. Zij
laat zich echter door zijn zwagers De Nijs overhalen illustreert dit met de volgende anekdote:
en omscholen tot kraandrijver bij hun familiebedrijf.
De meesten van Jan en Vera’s tien(!) kinderen hebben In de jaren vijftig bouwen Corries broers een gebouw in
meer met muziek dan met het bouwvak. Een aantal van een Noord-Hollands dorp. Bij de feestelijke oplevering
hen wordt dan ook professioneel muzikant. Hun zoon, ervan houdt de burgemeester van die plaats een gloedSjaak van Zelm (1963), treedt aanvankelijk in zijn va- volle toespraak met de slotwoorden: “’t Is prachtig mooi
ders voetsporen en wordt ook kraandrijver in dienst van geworden!” Waarop Lief, in haar rol van vrouw van de
De Nijs. En anno 2020 is Sjaak nog steeds kraandrijver. aannemer de burgemeester aankijkt en spreekt: “Ja! Het
ís prachtig mooi geworden! Maar het zou ook héel leuk
Corrie noemt haar broers als degenen die het famizijn als jullie zouden betalen!”
liebedrijf groot hebben gemaakt. Hun vader was nog
wel es bang dat ze ‘te groot’ dachten. Een gevleugelde
Met haar ouders als lichtend voorbeeld is Corrie’s kijk
bezorgde term van hem was: “Gaat ’t wel goed?” De
op het huwelijk gevormd. Corrie beschouwt ‘de man’
geschiedenis heeft inmiddels uitgewezen dat het goed
als ‘het lichaam’ en ‘de vrouw’ als ‘het hoofd’ dat erop
ging! Wellicht dat vader wat minder de durf had om
staat. Thijs en Anne zijn niet alleen Corrie’s ouders,
grote stappen te zetten. Wellicht dat vader Thijs wat
maar mogen ook worden gezien als de twee oer-ouders
behoudend was aangelegd.
van ons inmiddels 100-jarige familiebedrijf. Zo staan zij
Corrie neemt ons nog voor eén keer mee terug naar de
markant afgebeeld op hun foto’s die vandaag de dag nog
jaren veertig. Terwijl Thijs in dorp en wijde omgeving
de wand sieren van de directiekamer aan de Oudewal.

}

Waar haar vier broers een gedegen vakopleiding kunnen volgen, is dat voor haar en haar twee zussen niet
het geval. Vera bezoekt weliswaar de huishoudschool
van Bergen, maar voor slechts één dag in de week. Ze
kan thuis niet gemist worden. Ook zus Truus moet
thuis helpen in het huishouden. Wel bezoekt zij de
zogenaamde ‘naaischool’, net als zusje Corrie, die dan
12 jaar is. Vanaf haar 15de rijdt Truus (zes dagen per
week!) op de fiets naar Bergen om daar op meer dan
veertig peuters te passen. Corrie zelf heeft echter alleen
lagere school en die school bezoekt ze overigens alleen
’s middags. Want ’s ochtends dient ze thuis te blijven
om moeder te helpen.

bij wijze van dank iets bijzonders meegenomen voor
hun pleeggezin. Zij bieden de kinderen De Nijs ronde,
oranje vruchten aan. Zulk fruit heeft de kleine Corrie
nog nooit gezien, laat staan geproefd! Zestien sappige
Jaffa sinaasappels maken grote indruk.
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Theo Spaans

En zo maakt nieuweling Theo Spaans op een vroege
ochtend in 1970 zijn eerste rit naar een bouwplaats
van De Nijs. Er zullen er nog vele ritten volgen gedurende meer dan veertig jaar. Zijn allereerste werkplek
dat jaar (1970) vindt Theo in Amsterdam Noord: de
Rosa-school. Daar wordt hij als leerling gekoppeld
aan timmerman Hans Quant die vijf jaar lang zijn
leermeester zal zijn.

Theo Spaans (1949), geboren en getogen in het dorp Warmenhuizen,
bezoekt de plaatselijke Rooms-Katholieke lagere school St. Vincentius
en van 1962 tot 1966 de Lagere Tuinbouwschool, eveneens in het
dorp. Daar behaalt hij zijn middenstandsdiploma. Van 1969 tot 1970
verblijft hij in militaire dienst. Daarna volgen zijn 41 jaren in dienst
van De Nijs (1970 – 2012).
opa Thijs sr. (1895 - 1974) nog mee, de oer-oprichter
van het inmiddels 100-jarige bedrijf M.J. de Nijs en
Zonen. Anno 2020 herinnert Theo zich de grootvader
van Thijs en Ton als een wat stugge man die altijd met
werk in de weer was.
Van een afstandje kijkt Theo toe als opa De Nijs bezig
is met het metselen van een schoorsteen of een rioleringsbuis. Rioleringsbuizen worden door opa met de
hand gefabriceerd en gemetseld uit dakpannen. Opa
De Nijs kan, indien hij wordt gestoord door spelende
kinderen, buitengewoon kortaf reageren. “Ópsodemieteren!”, klinkt het dan fel, in onvervalst NoordHollands dialect.

Theo woont als kind aan
de Krankhoorn, dat landelijke straatje in het hart
van het dorp. Hij beleeft
daar een gelukkige jeugd,
in en rond het huis en
in de wijde waterrijke omgeving, met veel vissen en
varen. Als 12-jarig jochie hangt hij graag rond op de
schuitenhelling van Bertus Potveer, de plaatselijke
scheepsbouwer. Het huis aan de Krankhoorn waar
hij dan woont, staat op loopafstand van het huis van
familie De Nijs, het gezin van Jaap en Lief en hun
zeven kinderen. Theo en de twee oudste broertjes
De Nijs, Thijs en Ton, zijn buurjongens en leeftijdgenoten. Ze komen regelmatig bij elkaar over de
vloer. Theo noemt pa en moe De Nijs: ‘Ome Jaap’ en
‘Tante Lief ’. Daar bij het gezin van ome Jaap (1921)
maakt Theo gedurende zijn jonge jaren ook de oude
18
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Het jaar is 1956. Op woensdagmiddag verzamelen de
dorpskinderen zich in de huiskamer van de familie De
Nijs, een van de eerste gezinnen met een televisietoestel! Theo (7) geniet met volle teugen van de avonturen van Dappere Dodo, een vrolijke poppenserie,
uitgezonden tussen 1955 en 1964.

Anno 2020 terugkijkend op zijn loopbaan van 41 jaar
bij M.J. de Nijs en Zn. beseft Theo hoe veel hij te danken heeft aan deze meester-timmerman die hem onder
zijn hoede nam tijdens zijn beginjaren. Tot op de dag
van vandaag is Theo zijn patroon Hans, die overleed
in 2009, dankbaar.
Begin jaren zeventig. Theo leert alles op het gebied
van bouwen en timmeren. Hij begint bij de basis: hekken zetten, keet opbouwen, het uitzetten van planken,
draden trekken, gaten graven, heipaalputten aanleggen
en deze waterpas maken. Dit gebeurt anno 1970 nog
zonder modern gereedschap. Theo leert de heiput waterpas te maken met een slang in de put en een emmer
olie ernaast voor het spiegelen.
Als de tachtiger jaren zich aandienen, is Theo een
volleerd timmerman. Hij is in zijn vak gegroeid. Hij
is gaan houden van zijn beroep, van het bouwen. Hij
heeft het in de vingers en ervaart het bouwvak als
mooi, spannend en uitdagend. Ook het sociale aspect,
want bouwen doe je samen! De bouw voelt voor Theo
als een warme jas.
Dat Theo zich in tien jaar tijd goed heeft ontwikkeld, zien ook zijn voormalige buurjongens Thijs en
Ton. Zij zijn, amper dertig jaar oud, inmiddels allebei
mededirecteur van hun familiebedrijf, naast hun vader
Jaap en hun drie ooms Cor, Piet en Gerard. Onder
hun leiding is het familiebedrijf uitgegroeid tot een
serieuze speler in de bouwwereld met opdrachten in

Het jaar is 1970. Soldaat Theo (21) zwaait af uit
militaire dienst en keert terug naar zijn dorp, echter
zonder werk in het vooruitzicht. Hij heeft weliswaar
zijn tuinbouwschool- en zijn middenstandsdiploma
op zak, maar geen flauw idee van enig beroep of soort
werk dat hem zal passen. Hij weet wel dat de vader
van Thijs en Ton, aannemer Jaap de Nijs, regelmatig
werkkrachten nodig heeft op de bouwplaatsen die hij
runt in de wijde omgeving, tot in Amsterdam aan toe!
Theo stapt binnen bij Jaap en vraagt of hij hem kan
gebruiken. Waarop Jaap, man van weinig woorden,
hem antwoordt: “Maandagochtend om 6:00 uur klaar
staan op de Buurt!” Daar, op de hoek van de Krankhoorn en de Dorpsstraat, vertrekt dagelijks het busje
naar het werk.

Noord- en Zuid-Holland. Tussen 1977 en 1988 stijgt
de omzet van De Nijs van 14 naar 80 miljoen gulden.
Ja, de directie van De Nijs heeft het talent van hun
voormalige buurjongen Theo al lang herkend. Theo
Spaans heeft zich ontwikkeld tot een uitstekende timmerman van De Nijs en zich daarnaast bewezen als
échte mensenman. Hij weet om te gaan met mensen
van alle rangen en standen: van collega’s, opdrachtgevers en architecten tot leveranciers, bouwvakkers en
werklozen.
Tijdens de jaren zeventig en tachtig neemt Jaap de
Nijs graag de subsidies van het rijk aan die horen bij
de werklozenprojecten. De werklozen die zich aandienen en die Jaap aanneemt voor een opleiding en een
omscholing, stuurt hij regelrecht door naar collega
Theo Spaans op de bouw. Werken met werklozen die
zich moeten laten omscholen, blijkt niet altijd eenvoudig. Velen van die kerels kunnen (en willen!) ook helemaal niet leren bouwen. Het begeleiden vraagt veel geduld en wijsheid van de voorman. Dit nu is een kolfje
naar de hand van Theo die er veel plezier in heeft om
zo’n jonge gast te motiveren en in beweging te krijgen.
Zo maakt Theo het mee dat zo’n nieuwkomer de eerste vier dagen op zijn timmerkist gaat zitten, midden
in een kerk, zonder iets te doen. Dan, op de vijfde en
laatste dag van de week, staat de jongeman eindelijk
op van zijn kist en neemt een hamer ter hand. Dit tot
grote tevredenheid van voorman Theo Spaans. Sommige van de werklozen tonen overigens zoveel aanleg
voor het bouwvak, dat de directie van De Nijs hen na
afloop van hun stageperiode, op voorspraak van de
voorman, graag in dienst neemt.

‘Met zijn sociale karakter blijkt
Theo ook geknipt te zijn voor
de functie van uitvoerder’

ORANJENASSAUKAZERNE
AMSTERDAM
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Met zijn sociale karakter blijkt Theo ook geknipt te
zijn voor de functie van uitvoerder. Hij begint in 1984
als afbouwuitvoerder op de bouwplaats bij de Amsterdamse RAI en zal in dezelfde rol nog vele afbouwprojecten leiden, zoals bij de Oranje-Nassaukazerne en
vele andere woningbouwopdrachten in de hoofdstad.
De zogenaamde afbouwfase gaat ‘in’ als de ‘ruwe
bouw’ gereed is: als de fundering er ligt, de draagmuren er staan en het dak erop zit, geheel wind- en
waterdicht. Als afbouwuitvoerder zorgt Theo dat het
gebouw wordt voltooid qua binnenwanden, vloeren,
plafonds, metsel- en tegelwerk, elektra, et cetera. Als
er voor de allereerste keer gestort, geplaatst of gezet
wordt, is hij daar altijd bij aanwezig. Als Theo naar
aanleiding van die eerste keer een tevreden uitvoerder
is, kan hij het storten, plaatsen en zetten verder overlaten aan de voorman. Deze weet dan precies hoe zijn
afbouwuitvoerder de klus wenst te hebben. Wel loopt
Theo natuurlijk ook zijn dagelijkse ronde op de bouw
om alles te controleren.

‘De klus moet niet alleen
geklaard, hij moet goed en
op tijd geklaard!’

Vanaf het jaar 1990 gaat Theo aan de slag als hoofduitvoerder en wel op tal van prestigieuze bouwprojecten. In de rol van hoofduitvoerder werkt Theo
jarenlang van dag tot dag met alle betrokkenen van
een bouwproject: met bedrijfsleiders, projectleiders,
opdrachtgevers, architecten, uitvoerders en bouwvakkers. Omgaan met de mensen op de werkvloer gaat
Theo doorgaans uitstekend af. Het gaat om duidelijkheid én de juiste toon. Een man een man, een woord
een woord. Als mensen bereid zijn om voor jou te
willen werken, heb je een fijne sfeer op het werk en
(het belangrijkste!): een goed eindresultaat!
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Meestal lukt het Theo de juiste toon te vinden. Dit
betekent zeker niet dat hij altijd vriendelijk is. Als het
niet goed is, als er ondermaats wordt gepresteerd, zal
de uitvoerder zich hard op moeten stellen. Want de
klus moet niet alleen geklaard, hij moet goed en op
tijd geklaard!
Zo draagt Theo jarenlang grote verantwoordelijkheid
als hoofduitvoerder. Daarbij komt zijn aangeboren
Noord-Hollandse nuchterheid hem goed van pas.
Het kost Theo door de jaren heen weinig moeite om
problemen op het werk naast zich neer te leggen.
Aan het einde van een lange werkdag, tijdens de
autorit naar huis, laat hij alle zorgen los. En als hij bij
thuiskomst eventueel tóch nog enige spanning voelt,
gaat hij gelijk een rondje hardlopen door de kop van
Noord-Holland. Daarmee hervindt hij zijn rust. Op
die manier is het Theo gelukt om ontspannen in het
leven te staan, ondanks de nodige stress van dag tot
dag. Maar als hoofduitvoerder heeft hij natuurlijk ook
de nodige zorgen gekend. Een van de lastigste kanten
van uitvoerdersvak is het in banen leiden van menselijke problemen.
Op de bouw, onder een aantal bouwnetten, worden
voortdurend lege bierblikjes en -flesjes aangetroffen.
De vondst wijst in de richting van een jonge ijzervlechter. Theo neemt de jongeman mee naar de keet
voor een gesprek. Hij vraagt deze collega wat er aan
de hand is. De ander begint te huilen en geeft toe dat
hij kampt met een drankprobleem en dat zijn vrouw
er niet vanaf weet. Hij belooft beterschap, maar als er
opnieuw flessen drank worden gevonden, moet Theo
tijdens een tweede gesprek deze ijzervlechter laten
weten: “Als ik het nog één keer zie, mag je niet meer
komen.” Die derde keer dient zich wel degelijk aan en
Theo kan niet anders dan – met pijn in het hart – aan
zijn bedrijfsleider vragen om deze man (met thuis een
gezin) te ontslaan. De echtgenote belt Theo nog in
wanhoop, maar – hoe treurig ook – hij kan niets voor
haar doen. De veiligheid, de kwaliteit van het werk en
ook de goede naam van het bedrijf, gaan altijd voor.
Menselijke problemen zijn het zwaarst voor de uitvoerder om mee om te gaan, vooral als drank, drugs
en/of dakloosheid een rol spelen.
De allergrootste zorgen die Theo mocht ervaren
met betrekking tot de technische aspecten van een
bouwproject, ervaarde hij rond het jaar 2006 bij de
verbouwing van de Stadsschouwburg en de Melkweg
in Amsterdam.

AMSTERDAMSE
SCHOUWBURG

Voor wie De Nijs goed kent, was het opgeven van zo’n
prachtig project en het er eventueel zelfs helemaal uit
stappen, een ondenkbaar fenomeen. Want het bedrijf
dankt haar uitstekende naam juist aan het waarmaken van haar beloften en het kunnen oplossen van
de meest gecompliceerde bouwproblemen. Opgeven?
Nooit! Het is Theo’s eer te na!
Daar in Amsterdam besluit hij, in zijn functie van
hoofduitvoerder van de nieuwbouw van de Stadsschouwburg en in nauw overleg met zijn werkvoorbereider Hein Brandjes, om dóór te gaan! Tegen alle
tegenslagen en verdrukkingen in, sluiten Theo en Hein
onderling een soort ‘pact’. De twee De Nijs-collega’s
beloven elkaar plechtig dat zij het werk aan de Stadsschouwburg niet zullen verlaten vóór alles gereed is!
Deze onvoorwaardelijke steun die zij elkaar geven,
blijkt goud waard als zich een nieuwe grote tegenslag
aandient.
De Gemeente Amsterdam keurt de staalconstructie,
die redelijk complex is, af. Het kost de constructeur
en de staalleverancier de nodige tijd en hoofdbrekers
en de bouw ligt negen maanden stil. Opnieuw zetten
Theo en zijn collega’s hun schouders eronder en zo
wordt - na de nodige aanpassingen – de klus alsnog
geklaard en de schouwburg opgeleverd.
Met dit laatste voorbeeld schildert Theo in een paar
woorden de kracht van het bedrijf dat hij zo lang heeft
gediend. Hij noemt zijn voormalige buurjongen Thijs
als voorbeeld van een typische De Nijs-telg, een man
die het bedrijf heeft geïnspireerd dankzij een combinatie van technisch vernuft (“Thijs had overal een oplossing voor”), openheid (“Een De Nijs zegt wat hij doet
en doet wat hij zegt”), en menselijkheid (“Hij had oog
voor mensen”).
Theo is ooit als jonge timmerman in 1970 helemaal
onderop begonnen. Het was de tijd dat de bouwvakkers alle materialen nog op eigen kracht moesten tillen
en sjouwen, zonder gebruik van moderne hulpmiddelen. Theo heeft nog wel met de tweewielige kruiwagen
vol zand (de zogenaamde ‘Japanner’) over de bouw
geploegd. Hij herinnert zich nog goed de loodzware
stapels bakstenen die hij loste van een vrachtwagen en
- op zijn schouders - via de trappen de steiger op tilde,

Theo vertelt: “Bij de verbouwing van de Amsterdamse
Stadsschouwburg leek alles mis te gaan wat er mis
kon gaan. Er kwamen vanaf het begin grote problemen bij kijken, zowel qua planning als bij het technische én het financiële deel. Zo was het project te duur
en er bleek structureel geen geld te zijn. De ene na de
andere opzichter kwam er niet uit en trok zich terug.
Ook de projectleider stapte uit het project.”

naar driehoog. Gelukkig duurde Theo’s prehistorische
tijd als bouwvakker maar kort. Reeds een maand na
zijn aantreden in 1970 introduceerde De Nijs een
uitvinding: de houten pallet! Daarmee werden honderden stenen tegelijk door een kraan in één beweging de
steiger op getild.
Voor Theo volgden veertig bouwvak-jaren in de
moderne tijd. Voor grote vooruitgang zorgden onder
andere de materialenlift vol gereedschappen en bouwmateriaal die de werkers op de steiger kunnen bedienen in een kwestie van seconden. Ook de komst van
het prefab-tijdperk heeft het vak van de bouwers sterk
verlicht. De eerste ervaring met prefab deed Theo op
in 2003 toen hij als hoofduitvoerder de woningbouw
bij het Olympisch Stadion coördineerde.
Theo’s grande finale bij De Nijs was zijn hoofduitvoerderschap bij de bouw van het Amsterdamse Filmmuseum EYE aan het IJ, pal tegenover het Centraal
Station. Die bouw liep twee jaar lang geheel vlekkeloos en op rolletjes. Álles klopte daar qua financiering,
logistiek, planning, bouw en de oplevering verliep op
tijd. Een huzarenstukje! Bij de feestelijke opening in
2012 was koningin Beatrix aanwezig. De spectaculaire
witte ‘overhanging’ van EYE is een landmark van de
stad Amsterdam geworden. Theo is trots op ‘zijn’ laatste bouwwerk, zoals hij dat is op zijn gehele loopbaan
bij M.J. de Nijs en Zonen.

FILMMUSEUM EYE
AMSTERDAM
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André van Stigt

Joop werkte tien jaar eerder als bouwvakker. Het
bouwen deed hij naast zijn architectenstudie. Zo
had hij reeds rond 1960 als uitvoerder (onder leiding van architect Aldo van Eyck) de bouw geleid
van het Amsterdamse Burgerweeshuis. Vandaar
dat Joop rond het jaar 1970 vrijwel ieder facet van
het bouwvak grondig beheerst. Hij is vertrouwd
met zowel de tekentafel als de bouwplaats. Een
pure vakman is hij, met een scherp oog voor detail.
Een coach die er bij de bouwvakkers bovenop zit
en die qua afwerking de hoogste eisen stelt.
Joop van Stigt neemt Thijs volkomen serieus en
pakt hem aan! De grootste les die de dorpsjongen
uit Warmenhuizen ontvangt van de gestudeerde
Amsterdammer, is dat alles in de bouw heel zorgvuldig moet gebeuren.
André vertelt: “Mijn vader was niet gemakkelijk
voor zijn uitvoerders. Hij bemoeide zich met alles,
tot de installatie-constructies aan toe. Thijs was
een leergierige leerling die zich moest (en wilde!)
waarmaken naar het bedrijf van zijn vader en
ooms.”
Joop van Stigt raakt gesteld op Thijs en diens achterban. Hij kiest steeds vaker voor De Nijs als zijn
vaste aannemer. Hij werkt veel samen met Piet de
Nijs, de vader van Winfred.

Een rotsvaste pijler onder het bewezen succes van bouwbedrijf De
Nijs is de hechte band van vijftig jaar met het architectenbureau Van
Stigt. Directeur Joop van Stigt (1934), de flamboyante bouwmeester,
overleed in 2011. Hij mag worden beschouwd als eén van de ontdekkers van De Nijs, dat innovatieve bouwbedrijf dat staat voor kwaliteit
en betrouwbaarheid.
André van Stigt (1959) is zijn zoon, zijn gezel en van
1999 tot heden zijn opvolger als directeur. Anno 1980
was de jonge bouwkundestudent André actief in de
kraakbeweging. Toen reeds ontwikkelde zich bij hem
een warm hart voor stadsvernieuwing. Direct vanaf
de eerste kennismaking tussen de families De Nijs en
Van Stigt is er sprake geweest van wederzijds respect.
Vanwege die gemeenschappelijke liefde en bevlogenheid voor bouwen!
André van Stigt: “Voor mijn vader en mij was het
samenwerken met Thijs en Ton altijd plezierig en
inspirerend. Beiden waren ze enorm betrokken, oplossingsgericht en innovatief. Ze stonden altijd open voor
veranderingen en toonden vaak lef !”
De lijst met vruchten van samenwerking tussen Van
Stigt & De Nijs is lang. Van de talloze gemeenschappelijke bouwprojecten uit de periode 1970 – 2020 kan
ik er hier slechts vijf aan de orde stellen in de hoop dat
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ik met deze voorbeelden althans ‘iets’ kan schilderen
van hun unieke historische verbond. Ik neem u mee
terug naar De Rosa-school (1970 – 1971), de P.L. Takstraat (1978 – 1979), het Entrepôtdok (1982 –1987), de
Oranje-Nassau Kazerne (1989 – 1990) en de Graansilo’s (1997 – 2000).

De Rosa-school (1970 – 1971)
Het jaar is 1970. Piet de Nijs (40) doet als directielid namens De Nijs de acquisitie en hij neemt steeds
meer werk aan, zowel nieuwbouw als renovatie
en voor het eerst ook in Amsterdam. Neef Thijs
(21) die inmiddels over genoeg skills beschikt, mag
van bedrijfsleider ome Piet zijn debuut maken als
uitvoerder bij de bouw van de St. Rosa-school in
Amsterdam Noord. Het is daar dat Thijs (21) en
architect Joop van Stigt (36) elkaar ontmoeten. Het
zal een ontmoeting met gevolgen zijn.

André: “Piet was een zeer rustige, nederige man
die altijd ‘U’ is blijven zeggen tegen de architect
Joop van Stigt. De familie De Nijs keek zeer tegen
Joop op, om wat hij voorstond. Als zij (de De Nijsen) er technisch niet uit leken te komen, nam Joop
het voortouw en ook al wisten zij het eigenlijk beter dan hij, ze zouden dit nooit tegen Joop zeggen.
Joop was enorm zelfverzekerd en kon bepaald niet
goed tegen inspraak.”
Joop van Stigt is in zijn nopjes met zijn bouwers,
de De Nijs-en, en hij stelt hen met grote trots voor
aan een aantal van zijn meest beroemde collega’s,
zoals Aldo van Eyck (1918 – 1999) en Theo Bosch
(1940 – 1994). Ook deze gerenommeerde bouwmeesters raken al gauw overtuigd van de kwaliteiten van De Nijs.

André: “Aldo was een Joop in het kwadraat! Van
Aldo moest het compleet zoals hij het in zijn
hoofd had. Hij liet ook wel eens - nadat het werk
al was afgerond - een bouwvakker het weer helemaal anders doen. Dan zei Van Eyck bijvoorbeeld
tegen een timmerman die zijn werk had voltooid:
“Dat is niet zoals ik het getekend heb…” 		

‘Ook Aldo van Eyck en Theo Bosch
raken al gauw overtuigd van de
kwaliteiten van De Nijs’
André licht toe: “Van Eyck lag hierdoor soms wat
minder goed bij de bouwers. Je moet een vakman
iets wat hij heeft getimmerd of gemetseld, nooit
laten afbreken!”
Dat mag zo zijn, maar als de grote Aldo van Eyck
eind jaren tachtig wordt aangewezen om het ruimtevaartcentrum ESA Estec in Noordwijk te ontwerpen, stelt hij één nadrukkelijke eis en wel dat M.J.
de Nijs & Zonen uit Warmenhuizen zijn aannemer
wordt. Hoewel niemand binnen de grote bouwwereld ooit heeft gehoord van ene firma De Nijs, staat
Van Eyck op zijn strepen en met succes! Ton de
Nijs wordt de projectleider. Ome Piet ziet als Senior
toe op Ton. Dit project geeft het familiebedrijf een
enorme boost. Met dank aan Joop van Stigt en de
Rosa-school! ESA Estec zal gereedkomen in 1988.

P.L. TAKSTRAAT, AMSTERDAM

Pieter Lodewijk Takstraat (1976 – 1980)

Terug naar de jaren zeventig. Architect Joop van Stigt
leidt een grote renovatie van 360 arbeiderswoningen in de stijl van de Amsterdamse School in Zuid.
Deze huizen van de jaren twintig werden gebouwd
ter verheffing van de arbeidersklasse. Typerend voor
de Amsterdamse School zijn de fraaie versieringen,
sculpturen en glas-in-lood ramen. De restaurateur
dient een zorgzaam oog te hebben voor de talrijke
ornamenten aan gevels en daklijsten. Dat is Joop wel
toevertrouwd. Hij introduceert op deze bouwplaats
zijn zoon André (21), student bouwkunde en leerling
DE ROSA-SCHOOL, AMSTERDAM
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onder de vleugels van vader. Het is ook in de P.L.
Takstraat dat André (zoon van de architect) Winfred
ontmoet (zoon van uitvoerder Piet). De twee, die
slechts twee jaar in leeftijd schelen, staan beide voor
een prachtige carrière in de bouw.
Winfred (1957) is opgegroeid letterlijk óp en mét de
bouw. Zijn naam dankt hij aan het bouwproject waar
zijn vader eind jaren vijftig uitvoerder was: het Werenfridus College te Hoorn. Zo woonde Winfred als kind
op tal van bouwplaatsen in Nederland en later – van
zijn 19e tot zijn 23e in zijn functie van werkvoorbereider - woonde hij met zijn eigen gezin op verschillende
bouwplaatsen, zoals de Pieter Lodewijk Takstraat in
Amsterdam.
Winfred maakt anno 2020 al weer zesendertig jaar
deel uit van de directie van M.J. de Nijs & Zonen.
De laatste negen jaar is hij de algemeen directeur, als
rechtstreeks opvolger van Ton en Thijs, zijn neven met
wie hij tussen 1988 en 2014 zesentwintig jaar lang de
directie vormde.

ENTREPOTDOK
AMSTERDAM

Entrepotdok (1982 –1987)

Het Amsterdam van de jaren tachtig is een grauwe,
verpauperde stad. Veel gesloopte huizen en dichtgetimmerde panden. Overal leegstand. Er heerst
woningnood en vanwege dit, trekken talloze jonge gezinnen weg naar gemeenten als Purmerend en Almere.
Wethouder Jan Schaefer zet de schouders onder de
sociale woningbouw onder het motto: “In gelul kun je
niet wonen.” Daarmee komt de zo gewenste stadsvernieuwing dan eindelijk op gang.
Anno 1980 wijzigt de stad Amsterdam haar plannen
om de Entrepôtdok-pakhuizen om te bouwen tot luxe
appartementen à ƒ 180.000 per stuk. De PvdA-wethouder Jan Schaefer echter ambieert sociale woningbouw, immers de oplossing van de woningnood. In
zijn opdracht kiest woningcorporatie De Dageraad
ervoor in zee te gaan met het bouwduo Van Stigt &
De Nijs, met wie zij reeds goede ervaringen opdeden
in de P.L. Takstraat. Hun aanbesteding toont aan dat
het gevraagde aantal woningen gebouwd kan worden
voor de helft van de prijs! (d.w.z. ƒ 90.000 per stuk.)
Van Stigt & De Nijs krijgen de klus en wel op grond
van hun bouwkundige vakkennis en formidabele

kostenbeheersing. Ze gaan anno 1982 aan de slag met
bouwmeester Joop (48), (kersverse) ingenieur André
(23) (als rekenmeester), werkvoorbereider Winfred
(25) en hoofduitvoerder Thijs (33).
Een van vele technische ‘trucs’ uit de koker van het
team Van Stigt / De Nijs wordt het middendoor ‘zagen’ van de zeer diepe pakhuizen en wel om erachter
een ruim en open binnenplein te creëren, waardoor
zonlicht zal schijnen in de nieuwe appartementen.
Een ander – meer financieel – hoogstandje is een
fraaie technische oplossing die zorgt voor een ‘winst’
van bijna 5 miljoen op de begroting. Deze winst wordt
behaald na een grondige studie van de scheuren in de
oude funderingen. Op grond van dit onderzoek creëert
het team Van Stigt / De Nijs een unieke technische
oplossing. Daarmee wordt het slaan van duizenden palen voorkomen en worden onnodige kosten
gespaard.
E. Kalk, schrijver van het boek “Architectenbureau
Van Stigt/ Bouwmeesters met draagvlak.” (2006)
schrijft over het Entrepôtdok: “Een belangrijke factor
bij het opstellen van een betrouwbare kostenraming en
het vermijden van onnodig ‘meerwerk’ is de rechtstreekse relatie die het bureau Van Stigt over de jaren
heeft opgebouwd met het bouwbedrijf De Nijs. Het
Entrepôtdok is één van de eerste en grootste projecten
waarin zij samenwerken. Van Stigt haalt De Nijs al
vroegtijdig bij de besprekingen van het bouwteam.
Samen stellen zij een kostenbegroting op die in verregaande mate overeenkomt met wat later in het bestek
komt te staan.”
Thijs zegt in ditzelfde boek: “Uitzonderlijk voor de
Van Stigts is dat zij zelf de financiële bewaking van de
projecten doen. André zorgt bij het opstellen van het
bouwbudget voor het inbouwen van de nodige marges
(de ‘stelposten’) want er komen in de bouw regelmatig
zaken voor die niet te overzien zijn.”
André vertelt over nog een staaltje van technisch
vernuft, typerend voor Thijs: “Thijs merkte het feit op
dat bij de renovatie van de bestaande gebouwen de traditionele steigers niet helemaal veilig waren. Ze waren
onveilig, onpraktisch en niet economisch. Regelmatig
gebeurden kleine of zwaardere ongevallen. Daarbij
dienden kranen de pakketten stenen op de steiger te
tillen, waar ook de bouwvakkers (de metselaars) nog
steeds elke steen moesten optillen. En maar bukken
en maar pakken en strekken met ellebogen en knieën!
Thijs introduceerde de hefsteiger, die mechanisch
omhoog en omlaag kon. Zo stuurde je de hefsteiger
steeds op de juiste hoogte. Want je metselt ‘óp’, dat
wil zeggen ‘omhoog’. Zo kon je als bouwvakker overal
beter bij. Er waren ook minder kranen nodig. Bij
bestaande gebouwen doe je veel hetzelfde en is een
hefsteiger een uitkomst. De eerste keer gebeurde dit
in het Entrepôtdok en later ook bij de Oranje-Nassau
Kazerne en de Graansilo’s.”

Van Stigt en De Nijs zullen de klus klaren in vijf jaar
tijd. De renovatie van het Entrepotdok telt historisch
als dé start en hét voorbeeld van de stadsvernieuwing
onder leiding van Jan Schaefer. Dankzij een strijdbare
wethouder, een gewetensvolle wooncorporatie, een
vasthoudend buurtcomité, een geweldige architect
en dito bouwer realiseert men samen het grootste
woningwet-monument van Europa. Joop van Stigt
wint er de Nationale Renovatieprijs mee.

Oranje Nassau Kazerne (1989 – 1990)

Vanaf 1988 verlaat het Nederlandse leger na drie
eeuwen de Oranje-Nassau Kazerne. Het 17e -eeuwse
gebouw van bijna 300 meter lengte aan de Sarphatistraat komt leeg te staan. De gemeente zit in haar
maag met deze oude kolos en heeft vergevorderde
plannen voor sloop. Het gevolg is luide protesten
vanuit de buurt en uit de hoek van Monumentenzorg.
Deze stemmen wijzen fijntjes op de unieke Van Stigt
/ De Nijs-bouwcombinatie die zich immers al in staat
toonde om het Entrepôtdok voor sloop te behoeden
ten gunste van betaalbare sociale huurwoningen. Zo
wordt ook deze prachtige stadsvernieuwingsopdracht
(het ombouwen van de leegstaande Oranje-Nassau
Kazerne tot 182 woningen en appartementen plus de
bouw van zes design woontorens) toebedacht aan de
firma’s Van Stigt & De Nijs.

Graansilo’s (1997 – 2000)
André: “Als een verwaarloosd monument wordt genomineerd voor sloop, staat het bekend als een krot.
Als hetzelfde monument wordt genomineerd voor
restauratie of renovatie noemt iedereen het plotseling een historisch gebouw. Mijn vader en ik streden
samen tégen stadsverloedering (alles wat oud is
slopen!) en vóor historisch besef (dus renovatie en
herbestemming). Zo hebben we o.a. de Gerardus
Majella- en de Posthoornkerk kunnen redden én de
Graansilo’s. Op die plek aan het IJ waren notabene
zeven mega-woontorens gepland! Gelukkig gingen
die sloop en bouw niet door. Het werd een unieke
renovatie samen met De Nijs!”
André: “De broers De Nijs zochten naar een ambachtelijke methode om dit te bewerkstelligen. Met
grote zagen zaagden ze gaten in de betonnen muren
van Graansilo. Dit leverde aanvankelijk een grote
kwetsbaarheid op van het gehele gebouw. ’t Had
kunnen instorten, echter wel alleen bij een megastorm! Die storm bleef gelukkig uit. Na een maand
van stabiliseren was het gevaar geweken.”

Andre: “Vroeger hadden de architect en de bouwer
meer vrijheid van handelen. Misschien gebeurde het
niet altijd volgens de regeltjes. Soms zeiden anderen: “Hoe hebben jullie dat in ’s hemelsnaam kunnen doen?” En: “Mijn vader Joop kwam regelmatig
in conflict met het gezag, stond zelfs bekend als de
‘ambtenarenvreter’ omdat hij weinig moest hebben
van de regelgeving en de – in zijn ogen - betutteling
van de dienst Bouw- en Woningtoezicht.”
“Tegenwoordig zijn de verschillende bouwers veel
minder betrokken. Elk van hen heeft zijn eigen
gefragmenteerde taak. De eén is deurafhanger, de
ander kozijnplaatser of WC-potplaatser. Zij zien het
geheel niet. Ze worden ook niet betrokken bij het
geheel. Vroeger kon een timmerman of een metselaar alles. Ze waren pure vakmannen en dachten
volop mee. Vroeger konden de vakmensen oplossingen bedenken. Dat is niet meer.”
André is nu precies 40 jaar architect. Er is geen jaar
bij geweest dat hij niet samen met De Nijs uitvoerig
heeft voorbereid en begeleid. “Je bent flexibel als
architect. Je luistert naar de bouwer wanneer de
bouwer aangeeft dat het effectiever kan. Dan leggen
we de prijzen neer en dan gaan we dat plan samen
doen. Je neemt je verantwoordelijkheid als architect
en als aannemer. Samen binnen de tijd werken en
binnen het budget blijven. Zeggen wat je doet en
doen wat je zegt!”

}
GRAANSILO’S, AMSTERDAM
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HET VERHAAL VAN

Thijs de Nijs

Het gaat om een grote klus in de Wieringermeer, 30
kilometer oostelijk van Warmenhuizen. De Duitse
bezetter had de polder in het voorjaar van 1945 onder
water gezet, uit frustratie om de naderende nederlaag.
Honderden boerderijen zijn geheel verwoest of zwaar
beschadigd. Er is geld voor het herstellen van alle boerenhoeves. De jongens De Nijs rekenen zich al rijk.

Als ik voor het eerst de lounge van Hotel Jakarta binnenstap, ben ik sprakeloos over de schoonheid van de binnenruimte, de prachtige vormen,
de materialen, de kleuren, de lichtinval. Ik heb een afspraak met Thijs
de Nijs (1949), oud-directeur van het familiebedrijf. Hij was als adviseur
nauw betrokken bij de totstandkoming van Hotel Jakarta. Als ik hem
vraag waarom het gebouw zo weldadig op mij overkomt, noemt hij het
een balans tussen constructie, duurzaamheid en schoonheid. Thijs vertelt
dat er voortdurend overleg is geweest tussen opdrachtgever, architect en
aannemer over de kwaliteit afgezet tegen de aannemingssom. Soms werden er aanpassingen voorgesteld en soms diende er wat te sneuvelen.

HOTEL JAKARTA
AMSTERDAM

Zo wenste de architect van het Jakarta-Hotel een grote
lichtkap. In overleg met de Nijs werd die wel gerealiseerd maar anders vormgegeven, met een steviger
constructie. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De
architectuur is niet in het geding maar een en ander
is wel uitvoerbaar. De opdrachtgever moet soms ook
wat bijstellen qua budget. Thijs is de specialist om de
opdracht technisch en financieel netjes uit te voeren.
Over de bouw van Hotel Jakarta deed De Nijs drie
jaar: één jaar van onderhandelingen en twee jaar van
bouwen. Terwijl hij spreekt, valt me de rust op in zijn
houding en spreken. Ik zit tegenover een gelouterde
bouwer van naam en weet: Thijs is een dorpsjongen
die het heeft gemaakt in de grote stad.

Het dorp Warmenhuizen kent een lange historie. De
oude kerk stamt er van 900. Het terpdorp is omgeven
door vaarten, beken, meertjes en sloten. Het landschap
doet zelfs anno 2020 denken aan het dorp Giethoorn
van de jaren vijftig. Ja, water zie je hier genoeg. Toch
hebben de Warmenhuizers nooit anders dan droge
voeten gehad. De laatste overstroming dateert van
1600. Warmenhuizen is een lintdorp met eén lange
straat met huizen eraan. Er zijn wel tal van kleine
zijstraatjes. Eén ervan heet Krankhoorn. Daar vestigt
M.J. (Thijs sr.) zich samen met zijn vrouw Anna in
een oude boerderij als metselaar. Het jaar is 1920. Tussen 1921 en 1937 worden hier hun zeven kinderen geboren, Jaap, Cor, Truus, Vera, Piet, Corrie en Gerard.
Gedurende de jaren twintig draait metselaar Thijs sr.
zijn zaak alleen, zonder personeel. Vanaf medio jaren
dertig komen een voor een zijn vier zoons hem assisteren. De vier groeien immers op met plamuurmes en
hamer in de hand. Zij gaan automatisch vader helpen
en worden door hem opgeleid. Thijs sr. en zijn zoons
doen tot aan het einde van de oorlog louter bouw- en
timmerklussen in Warmenhuizen en omgeving. Er is in
en rond het dorp immers genoeg werk. Waarom zou je
het verder weg zoeken als dat helemaal niet nodig is?
Na de bevrijding begint voor Nederland de tijd van
wederopbouw. Overal in ons land moet schade worden
hersteld. Thijs’ zoons Jaap (25) en Cor (24) zijn sterke
jongemannen en zeer ervaren timmerlieden. Zij willen
hun horizon verbreden en trekken de stoute schoenen
aan. Op Cors motorfiets rijden ze naar Hoorn om er
een aanbesteding te doen en wel: zonder hun vader
erbij te betrekken!
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Nadat zij in Hoorn hun aanbesteding hebben neergelegd, wachten ze op de uitslag. De kans dat ze de
Wieringermeer krijgen is klein, maar tot hun stomme
verbazing blijkt dat ze de scherpste prijs hebben. Ze
krijgen de opdracht! Jaap en Cor schrikken hier zo
van, dat ze onmiddellijk de deur uitlopen en op de
motor naar huis terugkeren. De ambtenaar van de
aanbesteding ziet ineens die twee Warmenhuizers niet
meer. Hij pakt de telefoon. Vader Thijs sr. neemt de
hoorn op. Hij krijgt te horen dat zijn zoons een klus
hebben aangenomen. De jongens komen net aanrijden
en worden gelijk door vader teruggestuurd naar Hoorn
om hun belofte gestand te doen. Want binnen de
familie geldt eén gouden regel: “Een De Nijs zegt wat
‘ie doet en doet wat ‘ie zegt.”
De grote klus in de Wieringermeer betekent voor Jaap
en Cor in feite het begin van hun eigen aannemersbedrijf. Ze nemen anderen aan die in hun opdracht gaan
werken. De boerderijen in de Wieringermeer worden
stuk voor stuk allemaal hersteld. Vader Thijs kan trots
zijn op zijn jongens. Jaap is de rekenaar en de natuurlijke leider. Cor is de sociaal vaardige. Later nemen
ze hun jongere broer Piet, de techneut, in hun team
op. Medio jaren vijftig bouwen de drie vele huizen en
bruggen in Warmenhuizen en omgeving. Hun jongste
broer Gerard, in zijn functie van materieelbeheerder,
loopt dan al mee met zijn oudere broers. De naam en
faam van het familiebedrijf zijn rijzende.
De jaren vijftig. Jaap en zijn broers nemen steeds
meer over van hun vader Thijs sr., nog altijd de spil
van het bedrijf. Het bouwbedrijf van zijn zoons echter
dijt alsmaar uit en neemt het grootste deel van de
boerderij in. Vader Thijs sr. en moeder Anne wonen
in het woonhuis ernaast. Wat er binnen de boerderij
overblijft aan woongedeelte, is net groot genoeg voor
Jaap en Lief en hun jonge gezin. Hier worden tussen
1949 en 1955 hun eerste vijf kinderen geboren: Thijs
jr., Ton, Annet, Kees en Carie. Later (in 1959 en 1961)
zullen verderop, aan de Oudewal hun jongste twee,
Margo en Ber, het levenslicht zien. Dit zevental betreft
Jaaps bijdrage aan de derde generatie die uiteindelijk
zal bestaan uit de 41 kleinkinderen van opa Thijs sr.,
allen geboren tussen 1948 en 1971.
1955 – De drie oudste broers De Nijs nemen een grote
opdracht aan in Hoorn: de nieuwbouw van een middelbare school het Werenfridus Lyceum. Om het werk
goed te kunnen uitvoeren besluiten uitvoerder Piet en
zijn vrouw Leny om te gaan wonen op de bouwplaats
in Hoorn.
sociaal jaarverslag 2020

1957 – Warmenhuizen. Als opa Thijs sr. (62) met
pensioen gaat, verhuist hij met Anne vanaf de Krankhoorn naar hun nieuwe huis aan de Oudewal dat hij
zelf heeft gebouwd. Dit huis (Oudewal 15) staat er
anno 2020 nog steeds, maar is echter niet meer in de
familie. Nadat opa en oma de Krankhoorn hebben
verlaten, schuiven Jaap en Lief en hun (dan) vijf
kinderen door, vanuit de boerderij, naar het woonhuis. In de boerderij was het bouwbedrijf van Jaap en
zijn broers al gedeeltelijk gevestigd, maar vanaf dat
moment neemt het bedrijf de hele boerderij in. De
huisvesting blijkt al gauw te klein.

WOONHUIS EN TIMMERFABRIEK

Eind jaren vijftig. Rond het woonhuis en het bouwbedrijf (de voormalige boerderij aan de Krankhoorn)
spelen tal van broertjes en zusjes en neefjes en nichtjes
De Nijs. Om hen heen wordt voortdurend gemetseld,
gezaagd en getimmerd. De kinderen weten precies
waar ze wel en waar ze niet mogen komen. De zandbak is een veilige speelplek, al wordt deze op enige
afstand omgeven door vaten zoutzuur en een put met
ongebluste kalk. De oudste kinderen van Jaap helpen
nog niet actief mee in het bedrijf. Wel verdienen ze
overal in het dorp een zakcentje bij, bijvoorbeeld met
aardappels rooien en bollen pellen. Als de timmerlieden die in het bedrijf werken, komen schaften tussen
de middag, is het binnen oergezellig in huize De Nijs.

1958 – Den Helder. De broers De Nijs bouwen hier
een ziekenhuis. Jaap neemt zijn zonen Thijs en Ton
regelmatig mee in het busje. De jongens vinden het
geweldig om mee te mogen met het werkvolk! Terwijl
vader aan het werk is, slenteren Thijs (9) en Ton (8)
over de bouwplaats, maar nog liever door de havenbuurt.
1959 – In het kielzog van opa M.J. verhuizen ook
Jaap en Lief en hun kroost vanaf de Krankhoorn naar
de Oudewal waar ook zij een zelf een huis hebben
gebouwd. Hier, op nummer 23, zullen hun zesde en
zevende kind worden geboren.
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1960 – Pal naast de woning van Jaap en Lief bouwen
de vier broers een nieuw klein kantoor waarmee zij
voor Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen een permanente thuisplek veroveren in het hart van het dorp.
Daar staat het tot op de dag van vandaag. Al zestig
jaar. Oudewal 21. In de loop van de jaren zullen er
steeds meer bedrijfsruimtes worden bijgebouwd. De
timmerfabriek wordt substantieel uitgebreid. Het huidige kantoor wordt gerealiseerd rond 1982. Er volgen
nog tal van uitbreidingen; de laatste in 2016.
1960 – Alkmaar. De
vier broers De Nijs
bouwen een voormalige boerderij om tot een
Katholieke kerk: de
Don Bosco-boerderijkerk. Dit is een project
van architectenbureau
T.v.K. (Thunnissen van
Kranendonk) uit Den
Haag. Op dit project
wonen Piet en Leny
met hun (dan nog)
twee kinderen, Petra
en Winfred. Hun derde
kind, Dennys, wordt
op dit bouwwerk
geboren in 1961.
DON BOSCO-BOERDERIJ
ALKMAAR

1961 - De katholieke dorpsjongens Thijs en Ton
(respectievelijk 12 en 11 jaar) hebben hun middelbare
schoolleeftijd bereikt en worden door hun ouders
afgeleverd bij een Rooms-Katholieke kostschool in
Voorhout bij Noordwijk (ZH). De Bisschoppelijke
Nijverheidsschool is een particuliere ambachtsschool
of wel vakschool. Er bestaan drie keuzemogelijkheden: 1 - het seminarie (priester worden), 2 - de
vakschool (bakker of banketbakker worden) of 3 de ambachtsschool (timmerman, metaalbewerker
of elektricien worden). Thijs en Ton kiezen voor de
ambachtsschool en zullen worden opgeleid tot timmerlieden.
1963 –Thijs (14) en Ton (13) mogen voor het eerst met
vader Jaap mee naar een bouwplaats om de handen
uit de mouwen te steken.

opstrijkt. Dat hij geen reëel salaris ontvangt, interesseert hem simpelweg niet. Hij heeft immers plezier in
zijn opleiding. Wat Thijs zich niet realiseert, is hoe
enorm vakbekwaam hij eigenlijk al is met zijn zestien
jaar. De jarenlange scholing door vader Jaap in het
familiebedrijf en daarna de lessen op de vakschool,
dat alles werpt zijn vruchten af. Thijs timmert als een
professional, alleen: hij heeft het zelf nog niet door.
Het zijn de andere bouwvakkers die hem erop wijzen
en ze raden hem aan om naar de hoofduitvoerder te
stappen: “Zeg dat je salaris wil hebben!” Dus spreekt
Thijs de hoofduitvoerder erop aan. Maar Gerard Kuijt
gaat er niet in mee. Hij vindt een stagevergoeding
wel voldoende. Thijs, teleurgesteld, vertelt ’t hele
verhaal aan zijn patroon. Deze meester-timmerman
gaat achter hem staan met de woorden: “Dat ga ik
bespreken!”
Echter, ook de timmerman weet Kuijt niet te overtuigen. Thijs haalt opnieuw bakzeil. Ondanks deze
tegenvaller, zegt hij: “Ik blijf toch!” en werkt vervolgens net zo hard als ieder ander mét salaris.
Op een dag ziet stagiair Thijs in de bouwkeet van de
HBS in Schagen een bestek met tekeningen liggen.
Het betreft de plannen van architect Piet Tauber voor
een nieuwe HTS-school in Alkmaar. Thijs tipt zijn
vader Jaap. Deze stapt op de architect af en Bouwbedrijf De Nijs mag een aanbesteding doen. Jaap laat alles uitrekenen en De Nijs krijgt de klus. Thijs, die het
naar zijn zin heeft op de bouw in Schagen, wil daar
wel door, maar zijn vader zegt: “Door jouw schuld
hebben we nu de HTS, dus je komt mij maar helpen!”

Thijs’ MTS tijd duurt van 1965 tot 1969

1969 – Na acht jaar schoolopleiding (vier jaar ambachtsschool en vier jaar MTS) is Thijs helemaal toe
aan een échte baan in de bouw. Maar er komt een
kink in de kabel: de Nederlandse dienstplicht. Thijs
moet het leger in om volk en vaderland te dienen als
soldaat en wel voor anderhalf jaar. Na de acht jaar
van luisteren naar leraren, ziet Thijs de militaire kadaverdiscipline niet zitten. Om er onderuit te komen,
werkt hij vanaf het begin niet mee. Er volgt een test
en Thijs wordt ongeschikt bevonden voor de militaire
dienst. Zo ontkomt hij aan het soldatenleven. In

Het jaar is 1965. Na het voltooien van de ambachtsschool kiest Thijs (16) voor een vierjarige vervolgopleiding aan de MTS (middelbaar technisch onderwijs).
Tijdens zijn praktijkperiode loopt hij in Schagen een
half jaar stage bij aannemer Kingma, die de nieuwbouw van de LTS realiseert. In het tweede halfjaar
loopt hij stage bij de nieuwbouw van de HBS, dat
wordt uitgevoerd door IBB Kondor. De hoofduitvoerder van het laatste project is Gerard Kuijt.
Thijs werkt er mee als timmerman in het volle besef
dat hij als leerling ‘slechts’ een stagevergoeding
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HTS-SCHOOL ALKMAAR

plaats van zinloos te leren exerceren en marcheren,
keert Thijs al gauw terug op de bouwplaats in Alkmaar, om vrolijk verder te timmeren aan de HTS.

blijven: “Doe het goed en doe het in één keer goed!”
Hij heeft tijdens zijn lange loopbaan nooit meer
afdeklatjes gebruikt!

Terug naar 1960 - De samenwerking met De Nijs
bevalt het architectenbureau T.v.K. uitstekend en zij
vragen de mannen van De Nijs om naar Den Haag te
komen, waar ze het bejaardentehuis Favente Deo gaan
bouwen. Piet de Nijs wordt de projectleider. Het gezin
van Piet en Leny verhuist naar Den Haag om er te
gaan wonen in een bouwkeet.

Het is ook in de Rosa-school dat Joop van Stigt WCdeurtjes plaatst die slechts 53 cm breed zijn. Uitvoerder Thijs vraagt dan ook: “Zijn die deurtjes niet te
smal?” Waarop Van Stigt reageert met: “In de treinen
zijn de WC’s deurtjes slechts 43 cm breed en dat gaat
toch oók?”
Joop van Stigt is de man van de details. Hij is tegen
onzorgvuldig gebruik van materiaal en probeert elke
vierkante centimeter van een gebouw te benutten.

Dat bouwvakkers en hun gezinnen een provisorische
woning kunnen betrekken op een bouwplaats ergens
in het land, dat is een uitkomst! De tijdelijke woning
van Piet en Leny zal daar vier jaar lang staan. Vlakbij
wonen ook andere bouwvak-families. De mannen timmeren. De vrouwen verzorgen de koffie en de thee.
Anno 1970 hebben de broers
De Nijs hun vleugels ook buiten
Noord-Holland uitgeslagen. Zij
bouwen inmiddels van Hillegom
en Den Haag tot in Rotterdam.
In Amstelveen bouwen ze meerdere scholen in samenwerking
met een bekend architectenbureau: E&S (Evers & Sarlemijn).
Met deze bouwmeesters hebben
de broers De Nijs een uitstekende klik! Het is via E&S dat Piet
de Nijs een architect van naam
leert kennen. Zijn naam is Joop van Stigt, een goede
vriend van Adriaan Evers.
1970 – Firma De Nijs neemt een school aan in Amsterdam, de Rosa-school in Banne Buiksloot. Thijs
wordt voor het eerst aangesteld als uitvoerder. Want
de technische skills van De Nijs worden meer en meer
besproken in kringen van architecten. De architect van
de Rosa-school heet Joop van Stigt (1934 – 2011). Van
Stigt is een gepassioneerde en gevatte man. Hij houdt
ervan om bijzondere gebouwen neer te zetten. Hij is
een leerling van de beroemde architect Aldo van Eyck
en later diens werkpartner. Gedurende de jaren die
volgen, zal de jonge Thijs de markante Joop van Stigt
meer en meer gaan beschouwen als zijn patroon en
grote inspirator.
Joops zoon André (1959) is dan nog een tiener van
dertien die jaren later en eenmaal volwassen in de
voetsporen van zijn vader zal treden als gerespecteerd
architect. Zowel vader Joop als zoon André zullen
tijdens hun jarenlange loopbanen vaak en hecht samenwerken met Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen.
1970 – 1971 Op een dag heeft Thijs met de nodige
latjes een plafond mooi afgetimmerd. De architect bekijkt zijn werk en oordeelt: “Latjes van onvermogen!”
Als Thijs vraagt wat Joop bedoelt, legt hij het uit: “Als
je netjes werkt, heb je helemaal geen aftimmerlatjes
nodig.” Thijs ontvangt nog een advies dat hem bij zal
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Op deze wijze legt Joop van Stigt de basis van Thijs’
latere toewijding, precisie en vakmanschap, tevens
de eigenschappen waarmee firma De Nijs mettertijd
naam zal maken.
Van een andere wat oudere architect, Ben Ingwersen,
leert Thijs om goed naar klanten
te luisteren. Waar Van Stigt een
meer fel en driftig karakter toont
(hij dramt vaak zijn visie en zin
door), hanteert Ingwersen eerder
de zachte hand en zo lukt het
hem – zij het met een omweg –
ook te krijgen wat hij wenst.
Van een gedreven stadsarchitect als Joop van Stigt konden
Noord-Hollanders als Thijs en
eerder Jaap of Piet, aanvankelijk nog weleens geïmponeerd raken. Vooral als de
gedreven bouwmeester, ontstemd over een bepaalde
gang van zaken, zijn stem verhief. Dan raakten zelfs
die nuchtere Warmenhuizers soms weleens ontregeld.
Ze lieten dit overigens niet merken. Kalm gaven ze de
ander de ruimte om uit te razen, timide wachtend tot
de bui was overgewaaid. Het bleek een strategie die
altijd effect had. Want ook de ander kalmeerde. En de
samenwerking tussen de Van Stigts en de De Nijs-en
heeft nooit geleden onder welk verschil van cultuur
of temperament dan ook. De hechte band - gesmeed
in vijftig jaar - is het bewijs. Thijs: “Je hebt wel eens
gedoe, maar je vindt elkaar altijd weer!”

De Stadsvernieuwing

Jan Schaefer (1923 – 2018) was staatssecretaris van
stadsvernieuwing (1973 - 1977) en wethouder van woningzaken en stadsvernieuwing van Amsterdam (1978
– 1986). In die laatste functie was hij verantwoordelijk
voor de Dienst Volkshuisvesting. Schaefer sprak de
onvergetelijke woorden: “In gelul kun je niet wonen”.
Hij diende de woningbouw een boost te geven.
1975 -1980 - Dankzij wethouder Schaefer kwamen
er in Amsterdam kleinschalige nieuwbouw van
de grond. Onderling noemden de bouwers dat het
‘gatenvul-plan’. In dat kader werd Thijs uitvoerder op
een bouwplaats in de Tweede Oosterparkstraat, een
volkswijk waar 35 woninkjes werden neergezet. Dit
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zogenaamde ‘gatenvul-plan’ hield een project van drie
miljoen gulden in. Min of meer tegelijkertijd werkt
broer Ton met Evers en Sarlemijn aan de uitbreiding
van het Waterland College, kort daarop gevolgd door
een woningbouwproject op het Bickerseiland. Dit betrof deels nieuwbouw en deels renovatie van woningen
en ook een zogenaamd ‘gatenvul-plan’.

Er wordt over gesproken binnen het bestuur en er
wordt een unaniem besluit genomen. Thijs en Ton
worden toegelaten en vanaf dan vormen zij - als de
eerste twee leden van de derde generatie - het bestuur
gezamenlijk met de vier leden van de tweede generatie.

Tijdens de bouw van het Bickerseiland was in de dichtbijgelegen Zeeheldenbuurt een groot renovatieproject
in uitvoering van zo’n 300 woningen. De uitvoerende
aannemer van dat project ging op enig moment failliet
en ten gevolge daarvan kreeg De Nijs het verzoek om
het project verder af te ronden. De Nijs heeft daar
positief op gereageerd en onder leiding van Ton is het
project voltooid.
Het project betrof meteen de stap naar volgende grootschalige renovatieprojecten, waaronder prestigieuze
projecten uit de Amsterdamse Schoolstijl. Het betrof
onder andere de woningbouw aan het Spaarndammerplantsoen en het beroemde gebouw ’t Schip, gebouwen
die waren ontwerpen door de architecten Michel de
Klerk en Piet Kramer. Ome Piet zag als senior toe op
de uitvoering van deze projecten.

De taakverdeling is als volgt:
Jaap: algemene zaken, nieuw werk aannemen en
rekenmeester;
Cor: acquisities en uitvoeren van en toezicht op
projecten;
Piet: overzicht op de projecten;
Gerard: materieel beheer en projectbegeleiding;
Thijs jr. en Ton: projectbegeleiding.
Dit zesmanschap zal het bedrijf gedurende de volgende zes jaar leiden. De omzet stijgt van 14 naar 51
miljoen gulden.
Thijs vertelt: “Zo namen Ton en ik voor het eerst zitting als leden van de directie. Wij waren ’t als jochies
al meestal niet met elkaar eens (en als volwassenen
nog steeds niet), maar we kwamen er toch altijd uit.
Want”, zo zegt Thijs, “In wezen zijn we het wel degelijk met elkaar eens! Dat was vroeger ook al zo.”

P.L. TAKSTRAAT
AMSTERDAM

Toen Joop van Stigt in 1980 de renovatie kreeg toebedeeld van de P.L. Takstraat, een van de bekendste en
mooiste straten van Amsterdam Zuid, geheel gebouwd
in de stijl van de Amsterdamse school, werd Thijs daar
de uitvoerder. Een project van 35 miljoen. Daar is Winfred op het werk gaan wonen. Drie jaar lang en drie
keer is hij verkast en daar is zijn eerste kind geboren.
1982: Thijs is 33 jaar en de oudste zoon van de tweede
generatie. Zijn vader Jaap en zijn ooms Cor, Piet en
Gerard voeren de directie. Thijs en zijn broer Ton (32)
kloppen op de deur als derde generatie en potentiële
opvolgers, maar de tweede generatie geeft nog niet
thuis. Hierop laat Thijs zijn vader Jaap weten: “Geef
me helderheid of ik mee mag besturen. Ik wil weten
waar ik aan toe ben”. En: “Als ik en (eventueel ook)
Ton niet mogen meebesturen, zoeken we ons heil
elders. Dan treden we ergens anders in dienst of beginnen voor ons zelf.”
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Het jaar is 1988 - Het bedrijf verandert van een BV
(besloten vennootschap) in een zogenaamde structuurvennootschap. Tien familieleden (allen neven)
worden de aandeelhouders en er komt een Raad van
Commissarissen. Tot dat moment maakte de firma
M.J. de Nijs weleens gebruik van externe adviseurs,
nu komen de adviezen van binnenuit.
Op dit markante moment treden de directeuren Jaap
en Cor terug, al blijven ze meedenken in de rol van
adviseur. In de jaren die volgen zullen ook de laatste
twee directieleden van de tweede generatie, Piet

Thijs: algehele leiding, acquisitie en projectbegeleiding;
Ton: leiding timmerfabriek, calculatie en projecten
buiten de regio;
Winfred: financiën en projectontwikkeling.
In de periode waarin dit trio het bedrijf overneemt,
komen regelmatig (dan eens een vader… dan weer een
oom...), de oud-directieleden van de tweede generatie
een kijkje nemen op kantoor om en passant (ongevraagd!) advies te geven over de uitvoering van een
bepaald werk en dit vaak met de woorden: “Zó deden
wíj dat vroeger!”
Wat ook wel gebeurde, was dat bepaalde zoons van
bepaalde ooms (die niet in de directie zaten) naar
voren werden geschoven. Dat kwam de sfeer in de
familie niet altijd ten goede en Ton, Thijs en Winfred
hebben de ongevraagde bemoeienis weleens als storend ervaren. Maar toen al namen zij zich voor: “Zo
gaan wíj dat nooit doen!”
Vandaar dat ze ook vandaag de dag bewust voorzichtigheid betrachten. Als oud-directeuren van de derde
generatie houden Thijs en Ton de nodige afstand van
de huidige vierde generatie en laten zij hen hun eigen
beslissingen nemen, hun eigen fouten maken en successen beleven. Een van de bijzondere beslissingen
die de derde generatie heeft genomen in 2011, is het
benoemen van een vrouwelijk directielid. Na negentig mannenjaren trad Ton’s dochter Daniëlle toe, het
eerste vierde generatie-directielid! Als eenmaal een
eerste taboe is doorbroken, sneuvelt een volgende vaak
ook. Dit was inderdaad het geval. In 2014 kondigden
Winfred en Daniëlle aan dat voor het eerst een nietfamilielid de De Nijs-directie zou komen versterken:
Boele & Van Eesteren-man Mike Coffeng. Hij leidt het
bouwbedrijf. Voor hen als directie was dit een logische
stap: “In de huidige tijd dient professionaliteit te gaan
voor bloedband.” Vanaf september 2020 is ook Tom
Stoop (geen familielid) tot de directie toegetreden. Hij
is in 1998 bij De Nijs gekomen en zal onder meer de
timmerfabriek gaan leiden.
Thijs vertelt: “Tot ongeveer 2000 leefde De Nijs voor
een groot deel van de sociale woningbouw. Ze hadden
zich bewezen als steuners van de stadsvernieuwing,

van de armere buurten, bij het helpen overleven van
oude panden en buurtwinkels. Ze hadden goede
banden met Jan Schaefer en de PvdA, het socialistische bestuur van Amsterdam. Om een aanbesteding te
krijgen, moest men het iemand gunnen. De Nijs had
een grote gunfactor.
Het jaar is 1998 - De ontwikkelingstak wordt op
aangeven van Winfred meer zelfstandig en meer
actief. Tot die tijd was de ontwikkeltak steunend
aan het eigen bouwbedrijf en dit vooral in tijden van
schaarste. Echter vanaf 2000 is er sprake van almaar
toenemende samenwerking met andere partners. Daar
was de ontwikkelingstak bij nodig.
De Silodam en de Graansilo’s waren de eerste projecten waarbij gebouwd werd voor hogere huren (vrije
sector). Een woningcorporatie als de Dageraad, die inmiddels ook duurdere woningen ging bouwen, gunde
dit soort opdrachten aan De Nijs, het bedrijf dat zo
veel sociale huur-projecten had gedaan.”

Naast bouwer ook ontwikkelaar

De jaren 1965 tot 1980 - De Nijs ontwikkelt haar
eerste woningen in Warmenhuizen in de dan lopende
uitbreidingsplannen van het dorp. Het betreft ofwel
woningen voor de verkoop dan wel huurwoningen in
eigen beheer waarin onder andere werknemers van het
bedrijf kunnen gaan wonen.
De jaren tachtig - Vanuit de samenwerking van De
Nijs met architectenbureau Tauber ontstaat het idee
om seriematig houtskeletbouw woningen te gaan bouwen in Noord-Holland. Doordat deze Zweedse woningen, die zijn voorzien van drielaags isolatieglas, zeer
goed geïsoleerd zijn, is het gasverbruik laag, wat een
groot voordeel is. De eerste serie van deze woningen
voor de verkoopmarkt bouwt De Nijs in Tuitjenhorn
en later ook in Alkmaar Noord.
Het jaar is 1985 – De Gemeente Amsterdam schrijft
een prijsvraag uit voor de bouw van duizend verkoopwoningen aan de zuidoostelijke kant van Amsterdam: het uitbreidingsplan Gein 3. Dit is een unicum
voor die tijd, omdat Amsterdam, dat wil zeggen hun
Dienst Volkshuisvesting, zich tot dan toe uitsluitend
met sociale huurwoningen heeft beziggehouden. De
Dienst Volkshuisvesting staat op dat moment onder
leiding van wethouder Jan Schaefer. Schaefer wenst
op allerlei manieren de woningbouw in Amsterdam
nieuw leven in te blazen. Er vindt op dat moment een
ware uittocht plaats van Amsterdammers die richting
Lelystad en Almere trekken.
Voor de prijsvraag Gein 3 nodigt de gemeente twintig
aannemers uit om deel te nemen met ieder een eigen
type woning. Het doel is: koopwoningen in de markt
zetten voor mensen met een gemiddeld inkomen.
De verkoopprijs van deze woningen wordt door de
Gemeente bepaald.

(1990) en Gerard (1992), met pensioen gaan. Met de
terugtreding van de tweede generatie komt voor het
eerst een complete derde generatie directie aan de
leiding. Dit zijn:
sociaal jaarverslag 2020
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De Nijs wordt op het laatste moment toegevoegd aan
de lijst met deelnemers en krijgt de uitnodiging om
vijfenzestig woningen aan te bieden. Het uitgangspunt
daarbij is om de Zweedse houtskeletbouw-woningen
te gaan bouwen. Nadat de prijs bepaald is, voert de
Gemeente Amsterdam onder leiding van Jan Schaefer
onderhandelingen met alle uitgenodigde aannemers om

“Achteraf gesproken is dat het moment geweest waarop
het beleid binnen de Gemeente Amsterdam begon te
kantelen. Men besloot dat de stad naast het contingent
aan sociale huurwoningen ook de nodige koopwoningen moest gaan ontwikkelen en De Nijs raakte hierbij
op diverse manieren betrokken.” Zo ontstond er een samenwerking tussen De Nijs en drie collega-aannemers
(weliswaar onder regie van de Gemeente Amsterdam)
om op diverse plekken in de stad koopwoningen te bouwen waarbij de verkoopprijzen op voorhand door de
Gemeente werden vastgesteld. Onder andere bouwde
De Nijs 185 koopwoningen in Amsterdam Noord samen met de firma Intervam: het plan Twiske Oost.
Ook kwamen er allerlei combinatieprojecten in de
markt waarbij in een bepaald project - naast sociale
woningen - ook koopwoningen gerealiseerd moesten
worden. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwbouw
op het Oranje-Nassaukazerneterrein, opgeleverd begin
jaren negentig.
De negentiger jaren - In Amsterdam komen steeds meer
en vaker projecten met koopwoningen in de markt.
Deze mag De Nijs dan “stand alone” ontwikkelen
ofwel in combinatie met collega-aannemers. Een goed
voorbeeld hiervan is de uitbreidingswijk “De Aker” aan
de westzijde van Amsterdam. Hier realiseert De Nijs in
die periode ongeveer 300 koopwoningen en in combinatie met Smit’s Bouwbedrijf zo’n 550 woningen. Nog
voor de eeuwwisseling zet De Nijs een nieuwe eigen afdeling op die zich gaat specialiseren in het ontwikkelen
van (met name) woningen. Deze afdeling staat vanaf
het begin tot op de dag van vandaag onder leiding van
Winfred.
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het prijsniveau aan te scherpen. Een voor een worden
de aannemers uitgenodigd voor een half uur durende
sessie tijdens welke zij ‘ja’ dan wel ‘nee’ kunnen zeggen
tegen de aangescherpte prijs. 19 van de 20 aannemers
gaan daarmee akkoord, slechts één aannemer doet dit
niet. Dat bouwbedrijf wordt door de Gemeente gelijk
aan de kant gezet en De Nijs ontvangt het verzoek van
de Dienst Volkshuisvesting om de opengevallen plek
in te vullen. Het betreft nogmaals ongeveer 60 woningen die eveneens in Zweedse houtskeletbouw mogen
worden uitgevoerd. Daarbij mag De Nijs deze woningen gaan bouwen voor de originele prijs (zoals zij die
hadden aangeboden) en hoeven zij niet te bouwen voor
de door de gemeente aangescherpte prijs (zoals dat
wel het geval was bij de vijfenzestig eerder aangeboden
woningen).

De Nijs heeft de afgelopen honderd jaar op ieder terrein een enorme ontwikkeling doorgemaakt, ook op
het gebied van communicatie. In hun begintijd was er
nog geen internet, geen e-mail of app, geen mobieltjes,
geen printers, enzovoorts. Zij communiceerden met
bakelieten telefoons, en eind jaren tachtig kwam de fax.
Er werd nog zakengedaan op basis van vertrouwen.
Prijsafspraken werden nog mondeling gemaakt. Een
man een man, een woord een woord. Zo waren ook
contracten vaak gesloten op grond van mondelinge
afspraken. Summiere vormen van schriftelijke contracten ontstonden medio jaren zeventig. Tekstverwerkers
bestonden nog niet. Juristen werden slechts sporadisch
ingezet en zo nodig van buiten aangetrokken (externe
juristen). Sinds 2016 heeft De Nijs een eigen juridische
afdeling met 1 jurist!

Al met al leidt dit ertoe dat De Nijs ongeveer 125
woningen kan gaan bouwen in Gein 3. De verkoop
van de woningen gebeurt onder regie van de Gemeente
Amsterdam. Hiertoe wordt een verkoopmanifestatie
opgezet in de Zuiderkerk, wat een doorslaand succes
wordt. In een mum van tijd vinden alle 1.000 woningen
in Gein 3 een koper.

Terug naar eind jaren tachtig / begin jaren negentig.
De Nijs maakt een enorme groei door. Het project
ESA Estec is hier een goed voorbeeld van. Architect
Aldo van Eyck krijgt de opdracht om in Noordwijk
ESA Estec te bouwen: de European Space Agency’ s
Technical Center of wel: de Nederlandse tak van het
Europese Ruimtevaart Centrum. Van Eyck stelt naar
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zijn opdrachtgevers de eis dat hij de bouwer zal kiezen
en hij staat pal voor de firma M.J. de Nijs en Zonen
uit Warmenhuizen. En ja, De Nijs krijgt ESA Estec!
(Op dat moment had de bouwwereld nog beperkt van
De Nijs gehoord.)
Ton is de projectleider en werkt samen met Aldo van
Eyck en ESA Estec. Ome Piet als senior ziet toe op Ton.
Het jaar is 1988. ESA Estec is gerealiseerd. Er staat
een prachtig prominent gebouw, een conferentieoord
dat 24/7 draaiende moet kunnen zijn, met restaurants
geïntegreerd in de duinen bij Noordwijk. Bouwbedrijf
M.J. de Nijs & Zonen heeft vakwerk geleverd. Het
project geeft een enorme boost en uitstraling aan alle
betrokkenen. Voor de broers Ton en Thijs heeft het
slagen van deze klus extra betekenis. Ooit zijn zij immers op een paar kilometer van deze plek opgeleid tot
timmerman! In de ambachtsschool te Voorhout.
In diezelfde tijd voerden de neven Thijs en Winfred
samen een grote klus uit in Amsterdam: het Entrepôtdok. Het betreft een rij gedateerde pakhuizen van 2 x
500 meter lengte (ongeveer een kilometer lang). Deze
worden verbouwd tot appartementen. De architect
van het Entrepôtdok is opnieuw Joop van Stigt die er
de Nationale Renovatieprijs mee zal winnen. Dit is
een project van vijf jaar en twee fasen (1982 – 1984 en
1984 – 1987).

Er breekt een geheel nieuwe tijd aan: een periode
van zogenaamde ‘utiliteitsbouw’: nuttige openbare
gebouwen als bibliotheken, theaters en stadsdeelkantoren. Goede voorbeelden van utiliteitsbouw door De
Nijs zijn: Stedelijk Museum Alkmaar (2000), Theater
De Vest Alkmaar (2012/2013), Toneelschuur Haarlem
(2003), Philharmonie Haarlem (2005). En in Amsterdam: Stadsschouwburg RABO-zaal (2009), Filmmuseum Vondelpark (1991), Concertgebouw (Kleine Zaal)
(2003/2004), Openbare Bibliotheek (2007), Conservatorium (2008), Hermitage (2009), Filmmuseum Eye
(2012), Rijksmuseum Philipsvleugel (2014).

ESA ESTEC NOORDWIJK

1992 – Dit jaar wordt de Raad van Commissarissen
opgewaardeerd van twee naar vier leden, met een
sterkere positie binnen het bedrijf. Ook qua stadsvernieuwing breekt een nieuwe fase aan, de periode van
herbestemming van rijksgebouwen, van leegstaande
kazernes, kerken, fabrieken, et cetera.
1997 - De Graansilo’s
De opdracht bestaat uit een tweetal graansilo’s die
verbouwd worden tot woningen. Het is een prestigieus
project vol met tegenslagen en ingenieuze technische
oplossingen, maar het wordt een succes.

HERMITAGE
AMSTERDAM

In Hotel Jakarta wil ik de immer nuchtere Thijs wat
uit zijn tent lokken. Ik vraag: “Je zal als directeur vaak
genoeg te maken hebben gehad met tegenslagen. Hoe
ga je om met boosheid?”
Thijs denkt even na en antwoordt: “Ik word niet zo
gauw boos. Al ben ik niet gelovig, ik vloek nooit (ook
niet bij tegenslag). Ik kan wél aangeslagen zijn. Ik
kan soms ergens van wakker liggen en aan slaaptekort
lijden. Dat kan je dan van mijn gezicht aflezen. “
Thijs vertelt dat hij in geval van tegenslag niet blijft
hangen in het probleem. Want hij denkt vooral en
alleen maar in oplossingen! Bij elk probleem op zijn
weg, begint er bij Thijs meteen iets te bruisen. Dat is
al het begin van de oplossing… Dan denkt hij: “Als we
nu es zus of zo zouden doen?”

OPENBARE
BIBLIOTHEEK
AMSTERDAM
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HET VERHAAL
VAN VAN
HET VERHAAL

Michel
Nijs
Michel
de de
Nijs

Ben ik op een filmset beland? Op een donkere kletsnatte middag
ontmoet ik Michel de Nijs in Haarlem in zijn sobere kantoor in
een zwaar verpauperd bedrijfspand temidden van talloze dichtgespijkerde woningen. Wat doet het gerenommeerde Bouwbedrijf
M.J. de Nijs in deze desolate omgeving die de ‘Slachthuiswijk’
wordt genoemd?
Ooit - sinds 1907 - vormde dit gebied (het voormalige
abattoirterrein) het bruisende hart van de Haarlemse
‘vleesch-industrie’. Nadat in 1993 de laatste slagers en
slachters vertrokken waren, stroomde ook de aangelegen volksbuurt (waar ooit 4.500 mensen woonden)
stilaan leeg en begon het verval. Nu - anno 2020 biedt deze stadse omgeving een bloedeloze aanblik.
Honderden dichtgetimmerde panden wachten op de
sloophamer. Dit geldt gelukkig niet voor het monumentale slachthuis zelf, noch voor de fraai vormgegeven directeurswoning, de keurmeesterwoning, de
runderstallen en de watertoren. Zo verwaarloosd en
kapot als ze zijn, dragen deze gebouwen sinds 2010 de
status van ‘gemeentelijk monument’ van Haarlem.
Volgens het herbestemmingsplan van 2010 wacht al
deze monumenten een grondige restauratie. De hele
woonwijk zal een facelift ondergaan. Projectontwikkeling De Nijs gaat hier vorm geven aan maar liefst

SLACHTHUISTERREIN, HAARLEM

161 woningen, een muziek- annex popschool en tal
van horeca- en andere bedrijfsruimtes voor startende
ondernemers. Aan de wand van het kantoor hangen
reusachtige borden met de planning voor de komende
jaren. “De oplevering van de Slachthuishof staat gepland voor medio 2023”, vertelt bedrijfsleider Michel.
Hij werkt hier al 1,5 jaar aan en zal hier nog zeker 3,5
jaar vertoeven en bouwen.
Michel de Nijs wordt geboren op 6 september 1978
aan de Krankhoorn te Warmenhuizen als tweede kind
van Ton de Nijs en Vera Konijn.
Anno 2020 is Michel (42) getrouwd met Puck. Ze hebben elkaar ontmoet op het kantoor aan de Oudewal
waar Puck werkte op de administratie en als telefoniste. Ze hebben samen twee prachtige kinderen: zoon
Finn (2015) en dochter Evi (2017).
Michel groeit op te midden van gedreven bouwers als
zijn vader, zijn ooms en al hun collega’s. De bouwwereld is zijn natuurlijke habitat. Hij weet niet beter!

}
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KLAAS MOLENAAR
‘PRINS’

Reeds als jong kind bouwt hij huizen van Lego en
speelde hij met Playmobil-steigers, betonmolens, hijskranen en met Playmobil- bouwvakkertjes. Michel is
vier jaar als hij samen met een chauffeur van De Nijs
zijn eerste vrachtwagenrit maakt richting een bouwplaats. Hij weet het nog precies. Het is Prins die hem
die bewuste dag meeneemt in zijn truck met platte
oplegger. ‘Prins’ is de bijnaam van chauffeur Klaas
Molenaar, die veertig jaar lang voor De Nijs werkt als
opperman en vrachtwagenchauffeur.
Michel was pas acht jaar toen hij al tussen de timmerlieden in de werkplaats aan de werkbank stond, hen
‘helpend’ bij het in elkaar zetten van raamkozijnen.
Hij herinnert zich nog goed hoe hij - vier jaar later –
beretrots en geheel alleen - zo’n kozijn in elkaar zette.
Hij was toen twaalf jaar oud.
Het werken in de bouw is Michel als het ware komen
‘aanwaaien’. De volwassenen hebben hem nooit iets
opgedrongen of hoeven opdringen. Dat was simpelweg niet nodig, want het bouwen was van nature zijn
aanleg en talent. Hij heeft nooit enige druk ervaren
van de kant van zijn ouders. Integendeel. Omdat
er om hem heen voortdurend werd getimmerd en
gebouwd, voelde hij nooit anders dan de positieve
motivatie om mee te doen. Als tiener ziet Michel hoe
leeftijdgenoten ’s zomers een zakcentje gaan verdienen
bij de boer met bollen pellen. Liever dan dat, bezoekt
hij de werkplaats van De Nijs waar hij een plamuurmes ter hand neemt om lijm weg te krabben van
nieuwe kozijnen.

Vakken als taal, biologie en geschiedenis interesseren
hem totaal niet. Nee, Michel bezit louter aanleg voor
leren in de praktijk en voor bouwen met zijn handen.
Hij is er haast door bevangen. Als jongen van 14 benut
hij ieder vrij moment en elke vrije dag om ergens een
bouwplaats van De Nijs te bezoeken of de timmerfabriek. Daar leert hij - haast spelenderwijs - bekistingen
te maken, kozijnen te plaatsen en beton te storten.
Liever dan op school te zitten, gaat hij aan het werk.

In de werkplaats herkennen de timmerlieden zijn aanleg. Ze schenken hem vertrouwen en de jongen krijgt –
12 jaar oud - de opdracht om maar liefst veertig bokjes
in elkaar te zetten. Het is zijn eerste echte ‘grote klus’!
Michel denkt deze opdracht wel even simpel en snel
te kunnen klaren. Hij gaat stevig aan de slag en aan
het eind van een lange werkdag staan ze keurig klaar,
veertig bokjes op een rij. Maar wat blijkt? Michel heeft
ze allemaal tien centimeter te smal gezaagd! Bijna alle
bokjes blijken waardeloos. Ze kunnen zó in de open
haard! Zonde van alle tijd en geld en energie! Michel
schaamt zich dood. Wat hij van dit incident heeft geleerd, is: controleer je eigen werk voortdurend. Nooit
‘effe snel’ werken. Dat gaat meestal fout.

‘Hij leert, door zijn vader
aan het werk te zien, dat er
qua bouwen geen problemen
bestaan, alleen kansen’

Na de Theresia (basis-) school in het dorp stapt Michel
over naar de LTS van Alkmaar. Zijn toekomstige leerweg staat al vast. Hij zal straks (ná de LTS) de MTS
bezoeken en vervolgens de HTS om bouwkunde te
studeren. De andere route via mavo, naar havo en vwo,
is voor de jonge Michel onbespreekbaar. Hij ervaart
school eerder als een noodzakelijk kwaad dan als een
bron van inspiratie. Vakken als rekenen, wiskunde en
economie gaan voor hem nog wel. Aardrijkskunde kan
soms ook nog wel boeien, vanwege het leren kennen
van verre vreemde landen (Michel neemt zich dan al
voor om later te gaan reizen). Maar voor de rest?
sociaal jaarverslag 2020

Michel vertelt anno 2020 hoe zijn vader Ton hem al
vroeg gevormd heeft door hem als jonge gast overal
mee naar toe te nemen, zelfs tot op een bouwplaats in
Groningen aan toe. Als De Nijs de Groningse recht-

bank bouwt, staat Michel (18 jaar en MTS-leerling)
daar zes weken lang mee te werken. Hij leert, door
zijn vader van nabij aan het werk te zien, dat er qua
bouwen geen problemen bestaan, alleen kansen. Thuis
in de huiskamer in Warmenhuizen liggen de begrotingen, de rekeningen en calculaties op tafel. Zo kijkt
Michel toe terwijl zijn vader Ton, vaak samen met
oom Thijs, met tal van slimmigheden te dure offertes
weet om te buigen naar - voor de klant - betaalbare.
Hij geeft zijn ogen goed de kost.
Op school is Michel soms verbaasd hoe weinig zijn
leraren weten van de praktijk. Op de MTS blijkt hij
van bouwen vaak meer te weten dan zijn docenten.
Soms, als zo’n man voor de klas onzin staat uit te
kramen (althans in Michels ogen), durft hij het aan
om de leraar tegen te spreken. Dit is wel opmerkelijk,
want normaal gesproken gedraagt de tiener Michel
zich nogal timide. Echter, wat betreft het bouwvak laat
hij zich niet zo gauw iets vertellen.
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Bij het dragen van verantwoordelijkheid binnen de
bouwwereld is het de kunst om de spanningen die je
voelt, niet te uiten naar de collega’s. Soms kan het
nodig zijn om als uitvoerder een werknemer streng toe
te spreken. Maar ’t vraagt ook beslist om tact. Want
de ene bouwvakker is de andere niet. Waar de één een
aai over de bol nodig heeft om verder te kunnen, doet
de ander het beter als hij wordt vermaand.

Zijn ware leermeesters vindt hij ‘thuis’ of beter gezegd: op de bouwplaatsen dan wel in de werkplaats.
Het zijn de timmerlieden en de uitvoerders van De
Nijs van wie Michel het allermeeste opsteekt, mannen als ‘Duw’ en ‘Trek’ (lees: Wil Schipper en Theo
Ligthart). Pure vaklui zijn zij en een levend voorbeeld
voor een jongen als Michel. Zij zijn echter niet scheutig met complimenten. Als je goed werk levert, is het
simpelweg ‘goed’. Daarentegen als er iets aan schort,
krijg je het te horen! Want ieder werk op de bouw
moet niet minder dan perfect gebeuren. Michel leert
dat het om geld gaat en om veel geld. Hij doet goed
zijn best en stelt hoge eisen aan zichzelf.
Het jaar is 2002. Tijdens zijn laatste HTS-jaar wordt
Michel (24) als stagiair toegevoegd aan een project
van het bouwbedrijf Hillen & Roosen. Hij zal gaan
meedraaien in een leidinggevende functie bij een van
hun bouwprojecten in het Westelijk Havengebied. Het
is daar in Amsterdam dat Michel ook de algemeen directeur van Hillen & Roosen leert kennen en wat hem
opvalt, is dat deze man zijn mensen bij binnenkomst
niet groet. Michel kijkt ervan op en realiseert zich dat
hij uit een andere wereld komt. Want bij De Nijs groet
iedereen elkaar normaal, of je nou directielid bent of
stagiair. Ja, hij is bij De Nijs simpelweg bepaalde omgangsvormen gewend. Al herinnert hij zich ook, dat
hij – Michel zelf – ooit als schuchter joch van 17 zijn
collega’s in de bouw niet durfde te groeten. Waarop de
uitvoerder hem aansprak: ”Michel, ’t is wel leuk als je
‘goeiemorgen’ zegt.” Een waar leermoment was dat.
Michel ervaart het algehele klimaat bij het Amsterdamse bouwbedrijf Hillen & Roosen als hard en onpersoonlijk. Dit blijkt al meteen op de eerste werkdag.
Als Michel zich in de keet gaat melden bij de hoofduitvoerder, krijgt hij te horen:
“De Nijs, ik heb niet om je gevraagd. Ik heb je gekregen en ik heb je niet nodig!” Evengoed wordt Michel
niet weggestuurd. Hij gaat aan de slag als assistentuitvoerder en later als assistent-werkvoorbereider. Hij
laat zich door de onhartelijke ontvangst niet uit het
veld slaan en zet zijn beste beentje voor. Michel, de
perfectionist in de dop, oogst al gauw succes. Drie
weken na zijn aantreden, krijgt hij van dezelfde hoofduitvoerder te horen: “Ik ben blij dat je er bent.”
Het jaar is 2004. Michel (26) loopt bij Hillen &
Roosen buiten op de bouw als de telefoon gaat. Zijn
vader Ton is aan de lijn. In zijn rol van mededirecteur
van De Nijs, doet hij Michel een voorstel: “Wil je bij
De Nijs komen werken?”
Michel had ergens wel verwacht dat zijn familie en
het familiebedrijf hem op een dag zouden benaderen. Maar het verzoek kwam toch eerder dan hij had
verwacht. Hij had best nog wat langer in de keuken
van een concurrent als Hillen & Roosen willen kijken.
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Maar hij besluit het aanbod van De Nijs aan te nemen
en treedt anno 2004 toe tot de gelederen van het
familiebedrijf als assistent-uitvoerder. Het voelt als
thuiskomen.
Een van Michels laatste opdrachten (als uitvoerder
van De Nijs) is een bouwproject waarbij de opdrachtgever die hij daar treft, zich een uiterst lastige klant
toont. Het is een man die zich overal mee wenst te
bemoeien, die alles nameet tot op de millimeter nauwkeurig en die de meest onrealistische eisen stelt. Het
bouwen stagneert en het ‘loopt’ simpelweg niet. Het is
tegenslag op tegenslag. Er blijft van alles misgaan en
de spanning loopt alsmaar op. Het is in die situatie dat
het Michel ineens niet meer lukt om de zijn kalmte te
bewaren.
Eén van de gewenste eigenschappen van een uitvoerder is het bewaren van de nodige rust, ook – en juist!
- bij tegenslag. Michel: “Wat er gebeurt, gebeurt. Hoe
vervelend ook, je dient altijd kalm te blijven.” Hij
spreekt met enige bewondering over zijn vader Ton
(directeur van 1977 tot 2015) en zijn zus Daniëlle
(directeur van 2013 tot heden) vanwege hun vermogen
om onder alle omstandigheden en ook bij tegenslag de
nodige rust te bewaren.
Terug naar 2015. Als Michel en de bedrijfsleider van
De Nijs (die een kijkje komt nemen) alleen zijn en onder elkaar, ontploft de uitvoerder. Hij vloekt en gooit
een telefoontoestel dwars door de keet op de tekentafel. De bedrijfsleider kijkt er niet van op. Hij reageert
met: “Gaat het, Michel?”
Ja, het gaat al weer. Zulke momenten horen erbij. De
uitvoerder heeft even aan spanning kunnen ontladen en het lukt al gauw om weer normaal verder te
werken.

Michel heeft het vak van uitvoerder als mooi maar
ook als zwaar ervaren. Een uitvoerder krijgt letterlijk
alles te horen wat er zich aan problemen voordoet op
een bouwplaats. Hij is als het ware een klachtenloket
en het aanspreekpunt voor timmerlieden, onderaannemers en werkvoorbereiders. Een uitvoerder dient
zowel technisch als logistiek goed onderlegd te zijn,
maar daarnaast ook psychologisch. Immers alle mogelijke menselijke problemen dienen zich aan en die
komen op zijn bord. Toch heeft hij de druk van te veel
zorgen op zijn schouders nooit als een last ervaren.
Hij kijkt terug op zijn werk van uitvoerder als een
mooie en leerzame ervaring, die hij onder zijn arm
kan meenemen naar een volgende functie.
In het jaar 2016 bereikt Michel het verzoek van de technisch directeur Mike Coffeng of hij voelt voor de functie
van bedrijfsleider: “Wij zien het zitten! … Jij ook?”

‘Al doende leerde Michel
tijdig advies te vragen en
collega’s te betrekken’
Michel ziet het zitten, al wil hij ook de tijd nemen om
in deze specifieke rol te groeien. Vroeger dacht Michel
bij vrijwel alles: “Ik doe het zelf wel” en vergat dan
om de hulp in te roepen van collega’s. Vervolgens liepen er soms dingen spaak en moesten er zelfs juristen
aan te pas te komen om zaken op te lossen. Echter al
doende leerde Michel om niet alles alleen te willen
oplossen, maar tijdig advies te vragen en collega’s te
betrekken.
De Nijs gunt Michel de tijd om te groeien in het vak
van bedrijfsleider. Het is een hele omslag, alleen al
omdat hij (de jongen die altijd buiten te vinden was),
moet wennen aan binnen werken. Het kantoorleven
blijkt hem meer te bevallen dan hij had gedacht. Sinds
2018 werkt Michel als bedrijfsleider op tal van eigen
klussen, zoals hier in Haarlem aan de restauratie en
bouw van de Slachthuishof.
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Naast het plezier om een bouwproject onder je
handen te zien groeien en een fraai eindproduct op te
leveren, kent het vak van bedrijfsleider ook de nodige
zorgen. Die gaan - anders dan bij de uitvoering - over
zaken als planning, kostenbeheersing en het halen van
de opleveringsdatum. Soms neemt Michel nog steeds
weleens een bepaalde spanning mee naar huis, maar
een spelletje met zijn kinderen of een fijn potje PlayStation zorgen bij hem voor de nodige ontspanning.
Inmiddels is Michel 42. Hij heeft nog heel wat jaren
als bouwer voor de boeg. Het is zijn grote wens (en
verwachting!) om zijn loopbaan voort te zetten in het
familiebedrijf waar hij - naast bedrijfsleider - ook certificaathouder is. Als ik vraag of hij voor zichzelf te
zijner tijd een directietaak in het verschiet ziet liggen,
ontkent hij deze ambitie niet: “Je moet de lat zo hoog
mogelijk leggen”, glimlacht hij. “Maar je moet het wel
laten zien!”
Als de grootste uitdaging voor De Nijs in de komende
jaren ziet hij het duurzaam of wel ‘circulair’ ondernemen. Dat gaat over ‘klimaatneutraal produceren’ en
het op zoek gaan naar alternatieve grondstoffen, want
de fossiele grondstoffen (bijvoorbeeld olie, ijzererts,
maar ook zand) raken meer en meer op in de wereld.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook zoeken naar duurzame en goedkopere oplossingen voor
logistiek en transport. Een klein voorbeeld is het vervoer over het water dat de toekomst heeft, omdat één
schip nou eenmaal net zoveel goederen kan vervoeren
als tien vrachtwagens.
Ik spreek mijn verwondering erover uit dat de familie
De Nijs kennelijk in staat is geweest om honderd
jaar lang dit bedrijf te doen groeien en bloeien en in
stand te houden. Door stormen heen. En bij voor- en
tegenspoed. “Hoe fixen jullie De Nijs-en dat?”, vraag
ik. “Hoe houden jullie de boel bij mekaar?”
Michel: “Belangrijk is om werk en privé gescheiden
te houden. Dit is echter niet altijd leuk en eigenlijk
schier onmogelijk. Maar als er wat is, zorg dan altijd
dat je het uitpraat. Een ruzie is helemaal niet zo erg,
als je er maar samen uit wil komen. En je moet tegen
een stootje kunnen. Je kunt niet altijd je zin krijgen!”
Wat één grote wens betreft, heeft Michel zijn zin wél
gekregen. Hij droomde toch als jongen reeds van
reizen door de wereld? Inmiddels - op 42-jarige leeftijd
- heeft hij vele landen bezocht. Hij zag bijna alle continenten. Het laatste werelddeel dat nog op hem wacht,
heet Zuid-Amerika.
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pelweg de zaak waar haar vader Ton werkt. In bouwen
of het bouwvak is Daniëlle als kind geheel niet geïnteresseerd. Dit in tegenstelling tot haar broertje Michel
die al jong is gefascineerd door alles wat met bouwen
te maken heeft. Daniëlle is beretrots op haar broer die
nooit anders dan verknocht is geweest aan De Nijs.
Michel is als het ware vergroeid met het bedrijf en
staat er als het moet dag en nacht voor klaar.

Zes jaar geleden (in 2014) deed De Nijs een aanbesteding bij een
Spaanse projectontwikkelaar. Het ging om ‘Sugar City’, een prestigieus bouwproject bij Halfweg, een grote evenementenlocatie met
kantoren en showrooms op het terrein van de voormalige suikerfabriek CSM. Vader Ton (64) en dochter Daniëlle (38), in hun functie
van respectievelijk technisch– en adjunct-directeur van De Nijs,
spraken van tevoren af dat Ton de prijs zou doen en dat Daniëlle de
contractuele afspraken zou maken.
De Nijs kreeg de klus, echter vanwege tegenslag startte
de bouw pas in 2018. Eind 2020 stonden vader en
dochter De Nijs daar in Halfweg opnieuw zij aan zij
bij de feestelijke oplevering van ‘Sugar City’. Vader
Ton als de oud-directeur en dochter Daniëlle als
directeur. Een uniek moment tijdens dit jubileumjaar
waarin Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen (en inmiddels ook ‘& Dochters’!) het honderdjarig bestaan viert.
Daniëlle de Nijs wordt geboren op 31 december 1975
in Alkmaar. Zij groeit op te Warmenhuizen als oudste
kind van Ton de Nijs en Vera Konijn. Haar ouders
krijgen na haar nog twee kinderen: zoon Michel in
1978 en jongste dochter Marije in 1984.

SUGAR CITY, HALFWEG

Daniëlle brengt haar baby- en peutertijd door aan de
Schelphoek. In 1977 verhuizen haar ouders naar de
Krankhoorn 29. Hier zal Daniëlle zestien jaar lang
wonen tot haar 18e jaar.
Daniëlle beleeft een vrije en onbezorgde kindertijd

Terug naar Daniëlles jeugd: ze beleeft een rustige
kindertijd. Tot haar twaalfde jaar weet ze haar moeder
vaak thuis. Vera, die van beroep onderwijzeres is, runt
het huishouden en de zorg voor haar drie kinderen.
Maar Vera mist haar werk en na tien jaar huisvrouw
te zijn geweest, heeft ze genoeg van het thuiszitten.
In het jaar 1986 besluit zij om terug te keren voor de
klas, aanvankelijk op een school in Alkmaar. Echter –
zodra de kans zich voordoet – kiest ze voor de dorpsschool van haar eigen kinderen: de Theresiaschool in
Warmenhuizen. Voor Vera is het ideaal om te kunnen
werken op honderd meter van hun huis. Haar jongste
dochtertje Marije, die dan nog een peuter is, speelt in
de klas aan de voeten van haar moeder.

in Warmenhuizen. Ze speelt met haar vrienden in en
rond het dorp. Ze is al vroeg een mensen-mens. Een
sportkind is ze niet. Van bijna alle sportverenigingen in Warmenhuizen is ze een blauwe maandag lid
geweest. Daniëlle houdt vooral van samen optrekken
met vriendinnen. En op zaterdag neemt vader Ton
haar - samen met haar broer en zus - mee naar het bos
bij Schoorl om te wandelen en te spelen.
Als kind bezoekt ze de Theresiaschool die vanaf hun
huis pal om de hoek ligt, midden in het dorp. Het
leren gaat haar van meet af aan gemakkelijk af. Een
eigenschap die ze al vroeg bezit – en die haar nooit
meer zal verlaten – is de beste willen zijn. Niet qua
sport, maar qua leren! De hoogste cito-score behalen
is een sport voor haar.
Daniëlle groeit op zonder veel besef dat er zoiets bestaat als een familiebedrijf. ‘De Nijs’ is voor haar sim-

Vanaf 1988 fietst Daniëlle (12) dagelijks met een
groepje Warmenhuizense kinderen richting Alkmaar.
Daar zal ze zes jaar lang middelbare scholier zijn van
het PCC . Ze kiest voor het gymnasium. Wat haar
aantrekt, is het feit dat je – vergeleken met de havo en
het vwo – op het gymnasium méér moet doen. Daniëlle houdt ervan om hard te werken en het gymnasiastenleven gaat haar gemakkelijk af. Haar favoriete
vakken zijn economie en wiskunde. Die vakken zijn
wat Daniëlle betreft prettig ‘concreet’ en ‘verhalend’.
Zij ervaart economie en wiskunde als ‘verhalen met
een oplossing’.
Het vak Grieks echter laat ze vallen zodra het kan. Ze
ziet niet in wat die oeroude taal voor haar van nut kan
zijn. Latijn daarentegen bevalt haar wél. Dit is natuurlijk ook een zogenaamde ‘dode’ taal, maar Latijn geeft
een geweldige basis als je moderne talen als Engels,
Frans en Duits wilt leren beheersen. Geschiedenis,
aardrijkskunde en biologie zijn schoolvakken die
Daniëlle minder kunnen boeien. Ook natuur- en scheikunde zijn niet haar favoriet, vanwege de exactheid.
Te veel aan exactheid ervaart zij als ‘plat rekenwerk’
en dus oninteressant.
Of schoolwerk nu leuk of niet leuk is, Daniëlle is van
nature gedisciplineerd en hoeft niet door haar ouders te
worden aangespoord of gecontroleerd. Zij zet zichzelf
dag in dag uit geheel uit zichzelf aan haar huiswerk.
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Terugkijkend noemt ze haar middelbareschooltijd de
leukste periode van haar leven, want: “’t Was een tijd
waarin nog niets ‘echt’ hoefde, waarin alles mogelijk
was.”
Ze ziet haar fijne vriendenkring nog voor zich, met
de gezelligheid, het kaarten in de pauze, het samen
fietsen met de groep naar school door weer en wind,
soms met je vriendinnen winkelen in Amsterdam of
samen op een huis passen in Bergen.
Het jaar is 1994. Daniëlle is 18 jaar en klaar met de
middelbare school. Ze wil economie en accountancy
gaan studeren in Amsterdam. Dat is de grote stad
waar ze van droomt omdat het grote leven zich daar
afspeelt. Daniëlle zal echter voorlopig thuis blijven
wonen.
In 1995 verhuist het gezin van Ton en Vera de Nijs
inclusief hun dochter Daniëlle (inmiddels eerstejaars
student aan de UVA) naar twee huizen verderop.
Ze gaan vanaf de Krankhoorn nr. 29 naar nummer
33. Vanaf dit adres zal Daniëlle dan vier jaar later
afscheid nemen van haar ouders, haar dorp en haar
kindertijd. Ze is 24 en verhuist naar Amsterdam, de
grote stad.
Terugkijkend op haar jeugd beseft Daniëlle dat ze een
degelijke strenge, maar betrokken opvoeding heeft
gehad. De moraal was: ‘Het komt je niet aanwaaien.
Als je iets wilt, moet je er voor werken”.
Haar ouders leefden het voor. Zij werkten altijd keihard en Daniëlle nam als oudste dochter als vanzelfsprekend bepaalde verantwoordelijkheden op zich.
Zo bereidde ze reeds vanaf haar 14e jaar de avondmaaltijd voor. Als haar ouders thuiskwamen, was er
voor hen althans niet veel meer te doen. Het koken
was dan zo gebeurd en het eten kwam al gauw op
tafel.
Als tiener neemt Daniëlle het bestaan van het bouwbedrijf voor lief. Veel betrokkenheid bij De Nijs wordt
van haar als kind ook niet verwacht. Natuurlijk veegt
ze tijdens haar jonge jaren op zaterdag samen met
haar vader, broer en zus weleens een bouwplaats aan.
Als scholier (en later als student) zit ze af en toe aan
de telefoon of maakt ze een bouwkeet schoon als bijbaantje. Dat het familiebedrijf er is, vindt ze als kind
vooral heel gewoon en normaal. Als ze vertrekt richting Amsterdam heeft ze er geen idee van dat ze hier
ooit zal terugkeren om voor De Nijs te gaan werken in
een leidinggevende functie. Dat alles ligt nog ver weg
en in het verschiet.
Tussen 1994 en 1998 studeert Daniëlle aan de Universiteit van Amsterdam. Zodra ze na het eerste jaar haar
propedeuse economie heeft behaald, kiest ze voor de
studierichting accountancy. Ze is daarbij niet alleen.
Haar vaste vriendengroepje, dat ze reeds ontmoette tijdens de introductiedagen van de faculteit in ’94, blijkt
zo hecht, dat ze allemaal kiezen voor accountancy.
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En allemaal spreken ze dezelfde ambitie uit: succesvol
zijn in het bedrijfsleven. Een aantal van deze studievrienden stapt samen op hetzelfde moment KPMG
binnen. Onder hen is ook Daniëlle.
Wat haar aantrekt in het vak van accountant (haar
toekomstige beroep) is het menselijke aspect van het
samen met een bedrijf toewerken naar een betrouwbare jaarrekening. Tijdens dat proces ontwikkelt de
accountant zich tot een kenner van het bedrijf, een
vertrouwenspersoon en steun en toeverlaat van de
ondernemer, met name waar het gaat om financiën en
administratie.
KPMG is een internationale accountancy- en adviesorganisatie, met ruim 200.000 werknemers in 147 landen. Als Daniëlle in 1999 als trainee in dienst komt
van KPMG, gaat er een hele nieuwe wereld voor haar
open. Ze werken bij KPMG met zogenaamde ‘jaarlagen’: de collega’s van haar team zijn van haar leeftijd,
van eenzelfde opleidings- en denkniveau en voelen
eenzelfde ambitie voor het bedrijfsleven. De vier tot
zes trainingsweken in Veldhoven die Daniëlle en haar
collega’s samen beleven, verhogen niet alleen hun
skills maar leggen de basis voor een ware teamgeest.
Het bedrijf KPMG stelt hoge eisen aan haar werknemers, maar investeert ook onnoemelijk veel in de
mensen. Als gevolg van deze strategie gaan mensen
houden van hun werk en van hun bedrijf. Daniëlle
vertelt enthousiast over een grote loyaliteit die er
bestaat bij KPMG tussen de werkenden daar. Twaalf
jaar zal Daniëlle werken voor KPMG. Ze controleert
de jaarrekeningen van tal van banken en financiële instellingen als Fortis, ING, ABN Amro en beleggingsfondsen in Londen, New York en de Caribbean.
Daniëlle werkt keihard en geniet van de vele en diverse
accountancy-klussen die de revue passeren, juist
omdat het complex en verantwoordelijk werk is. Dat

}
ze goed betaald wordt, vindt ze leuk maar is niet het
belangrijkste voor haar. Ze is niet bezig met de vraag
hoeveel ze verdient. Veel belangrijker voor haar is:
“Haal ik er voldoening uit?”
Het jaar is 2002. Daniëlle (26) is inmiddels een
accountant met vier jaar ervaring. Haar vader Ton
(hij is meer van de techniek dan van de cijfertjes) geeft
haar de jaarrekening van De Nijs in handen. Ton vindt
het fijn dat zijn dochter ernaar kijkt. Daniëlle weet van
haar moeder dat haar vader trots is op wat ze heeft
bereikt.
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In diezelfde periode toont ook een andere directeur
van De Nijs, neef Winfred, interesse in zijn nicht Daniëlle en haar accountancy-skills. Hij vraagt: “Zou je
de overstap willen maken van KPMG naar De Nijs?”
Ze gaat er niet op in. Op dat moment staat het idee
om te werken voor het familiebedrijf ver van haar af.
Daniëlle, die carrière maakt en internationale expertise opdoet bij grote bedrijven in Londen en New York,
werkt met groot plezier bij KPMG. De verantwoordelijkheden maar ook de vrijheden bij KPMG zijn voor
Daniëlle op dit moment van waarde. Vandaar dat ze
het aanbod van De Nijs afslaat.
Daniëlles KPMG-jaren verlopen voorspoedig tot zich
in 2009 een internationale economische crisis zonder
weerga aankondigt. Banken vallen om. De financiële
wereld en de grote bedrijven komen in zwaar weer
terecht.
Zodra de crisis echter voorbij is en de economie zich
stilaan herstelt, ervaart Daniëlle een andere tijdgeest,
een verandering van haar beroep. Tot dat moment
genoot ze volop van haar werk. Maar ten gevolge van
tal van ontwikkelingen dreigt ze haar werkplezier
kwijt te raken.
Accountants krijgen te maken met de meest strakke
controlemethoden van de overheid. Over elke beslissing, stap of handeling dienen zij verantwoording af
te leggen. Het controleren van de dossiers gebeurt
voortaan aan de hand van ‘checklists’ (in het Nederlands: ‘afvinklijsten’).
Het accountancy-werk wordt voor Daniëlle stilaan
minder leuk. Daniëlle vindt KPMG steeds minder bij
haar passen en begint plannen te maken om KPMG,
het bedrijf waar ze zich twaalf jaar lang heeft thuis
gevoeld, te verlaten.
Op een zondagavond in het jaar 2010 bezoekt Daniëlle haar ouders in Warmenhuizen. Ze treft haar
vader Ton gebogen over een bouwtekening. Hij vertelt
Daniëlle dat de commissarissen van De Nijs met haar
willen praten over haar toekomst. Wat is het geval?
Juist in die periode hebben twee leidinggevenden
binnen De Nijs besloten om het familiebedrijf te
verlaten. De broers Frans en Ruud de Nijs gaan voor
zichzelf beginnen. Met deze twee ervaren krachten
(respectievelijk Bedrijfsleider en Hoofd Calculatie)
verliest De Nijs ook twee vertegenwoordigers van de
3e generatie met de achternaam De Nijs. De directie
en commissarissen hechten er zeer aan om talent binnen de familie aan het bedrijf te binden en Daniëlle
zoekt een baan! Het sommetje is snel gemaakt. Eén
plus één is twee.
De Nijs nodigt Daniëlle (35) uit voor een gesprek.
Zij gaat in op hun uitnodiging en voor het eerst van

haar leven staat Daniëlle open voor de gedachte dat
zij wellicht iets kan betekenen voor het familiebedrijf.
Echter, voor ze überhaupt de keuze maakt, vraagt
Daniëlle zich wel een aantal dingen af: ”Past De Nijs
wel bij mij?” En: “Pas ik wel bij De Nijs?”
Want het familiebedrijf mag dan als gewaardeerde
bouwonderneming in de regio succesvol zijn, zou zij Daniëlle de Nijs - zich hier thuis gaan voelen?
Op grond van een aantal gesprekken met de directie
van De Nijs, trekt Daniëlle de volgende conclusies,
namelijk dat:
1. D
 e Nijs de oprechte wens heeft haar binnen te
halen;
2. D
 e Nijs volop ambitie heeft om topprestaties te
leveren;
3. er qua samenwerking een match mogelijk is;
4. zij haar ei en expertise hier wel degelijk kwijt kan.
Dat najaar hakt ze de knoop door. Ze gaat ’t doen!
Ze weet zich bij haar beslissing gesteund door haar
partner Bas Schipper. Bas staat vierkant achter deze
unieke stap in de loopbaan van zijn vriendin. Daniëlles keuze voor De Nijs heeft natuurlijk ook zeker
consequenties voor hem. Bas heeft als business analist
een leuke ICT-baan in Amsterdam, waar ze fijn
wonen met hun gezin. Hun drie prachtkinderen zijn
inmiddels vier, twee en nog geen één jaar oud: Luuk
(2006), Fiene (2008) en Robien (2010).

voelt zich als een vreemde in de onbekende wereld die
‘de bouw’ heet. De eerste zes maanden heeft ze het
bepaald lastig. Soms voelt ze heimwee naar KPMG,
waar ze leiding gaf aan een team en alle ins en outs
van het bedrijf kende. Haar oud-collega’s bij KPMG
hadden eenzelfde soort achtergrond en opleiding
gekend als zij.
Bij De Nijs ervaart ze alles zo verschillend. Daniëlle
moet enorm wennen in Warmenhuizen. Stap voor
stap begint zij de mensen te kennen en het bouwproces te snappen. Stilaan krijgt ze de zaken die typisch
zijn voor een bouwbedrijf in de vingers en na een half
jaar begint ze zich thuis te voelen. Haar dagelijks plezier neemt toe. Ze vraagt aan Winfred om meer werk.

‘Najaar 2010 hakt
ze de knoop door.
Ze gaat ’t doen!’

Daniëlle kiest van harte voor De Nijs terwijl zij zich
goed realiseert dat instappen in het familiebedrijf niet
voor tijdelijk kan zijn. Ze gaat in feite een verbond,
een commitment aan. Daniëlle beseft dat zij op grond
van haar expertise en achternaam op dat moment
vermoedelijk het enige lid van de vierde generatie
is dat voldoende aspiratie toont om eens directeur
te worden. Met het toetreden tot het familiebedrijf
maakt Daniëlle als het ware een keuze voor het leven.
Het is september 2011.
Daniëlle spreekt af met de directie dat ze om te beginnen een jaar zal nemen om De Nijs van binnenuit te
leren kennen. Ze heeft van tal van aspecten van het
bouwvak geen kaas gegeten, niet van bouwtechniek
en niet van projectontwikkeling. Ze hoeft als organisatiedeskundige echt niet alles te weten, maar ze
wil al doende zicht krijgen op de gehele organisatie.
Daarom wil ze op alle afdelingen een tijd meelopen
en alle geledingen van de zaak zo goed mogelijk leren
kennen, te beginnen bij projectontwikkeling. Daar
gaat ze zich bezighouden met de contractuele zaken.
Daniëlle geldt bij De Nijs aanvankelijk als een
onbeschreven blad, want ze wordt niet gehinderd
door enige kennis van de bouw. Ze schroomt er niet
voor om in de vergadering ‘domme’ vragen te stellen.
Voortdurend vragen stellen is onvermijdelijk, want ze
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Met Winfred als nestor ‘groeit’ Daniëlle meer en meer
in de wereld van projectontwikkeling en krijgt ze met
de jaren meer taken toebedeeld. Ze heeft al snel door:
hoe groter de bouwprojecten zijn, des te groter en
complexer worden ook de contracten die ze dient af
te sluiten. Daniëlle, die geen jurist is, laat zich daarbij
adviseren door externe juristen. Tegen de tijd dat
De Nijs een flinke groei doormaakt (tijdens de jaren
2015 tot 2018) en het aantal juridische zaken almaar
toeneemt, loont het voor het bedrijf om een eigen
jurist in dienst te nemen. Bij projectontwikkeling voelt
Daniëlle zich prima op haar plek. Van de oorspronkelijke plannen (dat ze zou meelopen op alle afdelingen
van De Nijs) zal weinig terecht komen. Evengoed
ontwikkelt ze zich stilaan tot een ‘generalist’; iemand
die overal een beetje verstand van heeft.
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Het afsluiten van contracten trekt haar het meeste
aan, vanwege verschillende aspecten: onder meer het
omgaan met mensen, het nemen van beslissingen,
het tonen van lef en het leren van fouten. Contracten
afsluiten betekent veelal: denken in risico’s. Daniëlle
legt uit: “Zonder risico geen rendement en zonder
rendement geen risico!” Naast contracten neemt ze
de verantwoordelijkheid op zich voor de selectie van
aanbestedingen en voor de plannen van aanpak.
Aanvankelijk nemen Bas en Daniëlle het besluit om
in Amsterdam te blijven wonen, maar na een half jaar
wordt hen duidelijk dat het voor Daniëlle in haar nieuwe functie haast ondoenlijk is om dagelijks heen en
weer te reizen tussen Amsterdam en Warmenhuizen.
Daarom besluiten ze om de hoofdstad te verlaten en in
de kop van Noord-Holland te gaan wonen, niet te ver
van De Nijs. Ze verhuizen naar Schoorl. Thuis hebben
ze de taken tot dan toe gelijkelijk verdeeld. Maar na
een paar jaar gaat Bas als ZZP’er in de ICT werken,
wat hem meer flexibiliteit in en om het huis geeft.

‘Aandacht schenken aan het
menselijke heeft ze van haar
moeder’
Het jaar is 2013. Nog geen twee jaar nadat ze is
ingestapt in het bedrijf, wordt Daniëlle aangesteld als
adjunct-directeur.
Zij zal – in de negentig jaar dat het bedrijf bestaat – de
allereerste vrouwelijke De Nijs zijn die een leidende
functie gaat bekleden. Nog geen drie jaar later maakt
ze opnieuw promotie en wordt ze directeur binnen een
drieman- (correctie: twee man en één vrouw!)schap
naast haar neef Winfred de Nijs en haar vader Ton.
Een zakelijk besluit dat tevens een uniek en ontroerend moment betekent in de dan 93–jarige geschiedenis van het familiebedrijf.
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Anno 2020 heeft De Nijs 300 mensen in dienst en op
een normale werkdag zijn er ongeveer 1.000 mensen
ergens aan het werk in opdracht van De Nijs. Tientallen gezinnen zijn afhankelijk van het bedrijf en dat
alleen al is een grote zorg. Met die zorg kan Daniëlle
naar eigen zeggen best goed omgaan.
Ze is graag onder de mensen. Ze hoort graag wat er
leeft. Ze denkt graag mee met problemen en realiseert
zich dat als het met het personeel goed gaat, het met
het bedrijf ook goed gaat. Aandacht schenken aan het
menselijke heeft ze van haar moeder.
Tegenslag verwerken hoort natuurlijk ook bij haar functie. Ook lastige situaties dienen zich aan, bijvoorbeeld
wanneer een gewaardeerde collega De Nijs verlaat. Of
als het bedrijf kantje boord (een paar duizend euro)
een mooie aanbesteding misloopt. Daniëlle kan doorgaans goed omgaan met spanning of tegenslag. Het
is een eigenschap die ze rechtstreeks heeft geërfd van
haar vader Ton, een man die niet boos of uit het lood
te krijgen is. Daniëlle zelf verwerkt de onvermijdelijke
stress simpelweg door iets leuks met de kinderen te
doen, bijvoorbeeld met een bezoekje aan de ski-les.
In het jaar 2020 ontstaat met de komst van het coronavirus een nieuwe werkelijkheid, ook in de bouw. De
Nijs is net als zo vele bedrijven kwetsbaar als bedrijf,
ook al is de orderportefeuille gevuld en wordt er nog
steeds gebouwd. In de nieuwbouw wordt dan wel
buiten gewerkt, waardoor het risico op besmetting
wat kleiner is, maar iedereen zal zich aan de regels
moeten houden. Bij de afbouw ligt een grote verantwoordelijkheid bij de uitvoerders. De collega’s dienen
de vereiste afstand van anderhalve meter te houden,
iets wat niet altijd mogelijk is. Het schaften in de keet
is wat dat betreft ook een zorg, zeker nu de winter
voor de deur staat.

voor een bedrijf als het onze is het essentieel om mee
veranderen. Dat is voor directie en medewerkers niet
altijd eenvoudig, vooral als je al dertig jaar min of
meer hetzelfde werk doet. Veranderen is moeilijk.
Maar stilstand is achteruitgang. Dus innoveren op
alle vlakken is puur noodzakelijk. Digitaal, maar ook
duurzaam en maatschappelijk verantwoord.
De komende vijf jaar wil de directie verder gaan met
moderniseren. Op dit moment wordt gewerkt aan de
noodzakelijke verbetering van de interne informatie
en organisatie. Voorheen communiceerde de bouw
met papier. Anno 2020 is ‘paperless’ een doel op zich,
ofwel alles digitaal. Er zijn duidelijk tekenen dat we
het als bedrijf goed doen. Zo behoort De Nijs tot de
voorhoede van het bouwen in Nederland waar het
gaat om het uitwerken van gebouwen in 3D.”
Daniëlle blijft positief gestemd over de toekomst. Ze
houdt zeer van haar werk. Ze is trots op het bedrijf
dat zo veel prachtige bouwwerken op haar naam heeft
staan. Tot de projecten waar ze zelf met groot plezier
aan meewerkte, behoren Rhapsody en Pontsteiger,
beiden in Amsterdam en allebei bouwtechnische
hoogstandjes.
Toen bij gebouw Pontsteiger de eerste gigantische
spant (9 meter hoog x 45 meter lang / 60 ton zwaar)
er door een enorme kraan werd in gehesen, stond
Daniëlle vanaf de overkant van het IJ toe te kijken
te midden van relaties, collega’s en familie. Wat het
schouwspel extra spannend maakte, was de harde
stormwind die die dag over de stad raasde. Staande
te midden van de feestgasten ging even door Daniëlle

En intussen zit al het kantoorpersoneel thuis. Er
wordt per Skype en Zoom met elkaar gesproken. Net
als zovelen zit Daniëlle thuis in haar werkkamer tegen
het scherm aan te spreken. Ze noemt het ‘surrealistisch’. Ze heeft het er moeilijk mee. “De spontaniteit
van het leven en het plezier van je collega’s zien en
spreken op de werkvloer, is geheel weg.”

RHAPSODY, AMSTERDAM

heen: “Stel dat het niet goed gaat… Stel dat het mislukt… Dan denken al onze relaties: “Lekker bouwbedrijf is dat…” Maar de mega-klus in de wind verliep
vlekkeloos. Die dag leverden de kraanmachinist, de
uitvoerder en de bedrijfsleider een topprestatie namens
De Nijs. Aan de oever van het IJ klonk applaus.
Daniëlle is blij en trots deel uit te kunnen maken van
haar 100-jarige familiebedrijf. De bouw blijkt, ook na
honderd jaar, een mannenwereld. Voor vrouwen in het
bouwvak heeft Daniëlle veel respect. Voor vrouwen in
uitvoeringsteams des te meer!
Ooit was Daniëlle de eerste vrouw die aan de leiding
kwam bij De Nijs en tevens de allereerste vertegenwoordiger van de 4e generatie De Nijs-en in de directie. Daniëlle ziet het als haar taak om haar andere 4e
generatie-leden (zowel de De Nijs-mannen als de De
Nijs-vrouwen!) betrokken te houden en eventueel voor
te bereiden op een functie binnen het familiebedrijf.

Maar ze voelt ook verbinding als mensen elkaar
steunen, onder meer door elkaar kleine attenties toe
te sturen. Zo blijft de saamhorigheid van De Nijs
overeind, ondanks de crisis.
Dat brengt de vraag hoe Daniëlle denkt het bedrijf
de toekomst in te loodsen. “De wereld verandert en
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Winfred de Nijs

Het is 24 juni 2020. Op mijn scooter bereik ik de bouwplaats van
‘Stoere Jongens’ aan de Wiborg in Amsterdam Houthaven. Ik heb een
afspraak met Winfred de Nijs, sinds 2012 de algemeen directeur van
M.J. de Nijs en Zonen. Deze man zou mij als geen ander het verhaal
van het 100-jarige familiebedrijf kunnen vertellen. Het enige wat ik
weet van hem is dat hij in 1957 werd geboren in een bouwkeet op een
bouwplaats waar zijn vader uitvoerder was.
Er zijn 300 gezinnen afhankelijk van het reilen en zeilen van het bouwbedrijf. 300 mensen in vaste dienst
stappen elke morgen voor dag en dauw uit hun bed
om aan het werk te gaan. Winfred zelf zit al om 6:00
uur in de auto. Dan passeert hij regelmatig auto’s met
de naam De Nijs erop. Hij vertelt: “Het minste wat ik
dan kan doen is mijn hand opsteken en groeten. Uit
respect.”

WIBORG,
AMSTERDAM

Bouwbedrijf De Nijs bouwt hier een wooneiland van
nieuwbouwwoningen en appartementen. Het project
heet ‘Stoere Jongens’ vanwege de gelijkenis met robuuste pakhuizen uit vroeger eeuwen. Vrachtwagens,
kraanwagens en cementauto’s rijden af en aan. Ik kijk
mijn ogen uit vanwege de bedrijvigheid.
Nog voor ik mij kan melden bij de beveiliging,
arriveert Winfred. We begroeten elkaar en ik kan
gelijk met hem meelopen. We stappen door het grote
hek en wandelen het terrein op. In de keet, in een van
de kantoren, zitten Winfred en ik tegenover elkaar,
keurig op 1,5 meter afstand vanwege corona. Je
verantwoordelijkheid nemen. Het is iets wat Winfred
doet van dag tot dag en dit al zijn leven lang. Hij
begint te vertellen.

}

“Een De Nijs is ’s ochtends het eerste op de bouw en
gaat ’s avonds als laatste naar huis. Je bent de laatste
die gaat schaften en de eerste die weer opstaat. Om als
een De Nijs een sleutelrol te spelen binnen het bedrijf,
vraagt een levenshouding. Deze functie levert niet
alleen vreugde op, maar ook conflicten. Conflicten
met jezelf en met anderen. Er staat druk op. Je bent
er in grootgebracht. Je hebt warm kunnen lopen in de
praktijk en bent voorbereid om verantwoordelijkheid
te nemen. Maar uiteindelijk moet je het zelf doen.
Als je ergens anders gaat werken, ben je een gewone
werknemer. Dat is hier niet het geval.”

Het leiden van een groot familiebedrijf als De Nijs
brengt een zware verantwoordelijkheid met zich mee.
Het is belangrijk om thuis, geborgenheid, stabiliteit
en een klankbord te hebben en Winfred vindt dit thuis
bij zijn vrouw Betty samen met hun kinderen, zoon
Michiel, Jacqueline †, Pieter, Rose en twaalf kleinkinderen, waarvan zij veel warmte en aandacht krijgen.

Winfred de Nijs wordt in 1957 geboren in Hoorn,
waar zijn vader Piet leidinggeeft aan de bouw van
het Werenfridus College. Wanneer Piet later ingezet
wordt op bouwplaatsen in Haarlem en Alkmaar (de
Don Bosco Boerderijkerk) reist zijn gezin met hem
mee. De eerste acht jaar van zijn leven woont Winfred
op diverse bouwplaatsen in het land. Anno 2020 voelt
een bouwkeet voor hem als een natuurlijke habitat.
Winfred glimlacht tevreden: “Hoeveel mensen zijn er
geboren in een bouwkeet om vervolgens een loopbaan
te hebben in de bouw?”
Winfred’s opa Thijs was de naamgever van het bedrijf
M.J. de Nijs en Zonen. Hij was de dorpsaannemer
die in de jaren twintig, dertig en veertig gemeenteeigendommen in en rond Warmenhuizen bouwde en
repareerde. Nederland was in die jaren een verzuild
land en de familie De Nijs behoorde tot het RoomsKatholieke volksdeel. De kerk, kerkbezoek en de
christelijke feestdagen speelden een centrale en allesbepalende rol in het familieleven. Tot diep in de jaren
zestig kwamen de opdrachten voor het bouwbedrijf
uit de Rooms-Katholieke hoek: scholen, ziekenhuizen, kerken.
Tussen 1961 en 1965 woonde Winfred (als jochie
van 4 tot 8 jaar) te Den Haag. Daar werkte zijn vader
jarenlang aan de bouw van Favente Deo, een groot
Rooms-Katholiek bejaardentehuis. Tegenwoordig zou
dit een zorgcentrum worden genoemd. Voor Winfred
als jong kind begon de dag met kerkbezoek. In de
ochtend ging hij na de mis vanuit de kerk op weg de
Rooms-Katholieke jongensschool. Deze stond niet
bepaald naast de deur. Het was ongeveer een half
uur lopen. Winfred werd niet door vader of moeder
weggebracht. Hij liep de lange weg alleen. Dit maakte
hem al vroeg zelfstandig.

‘Een bouwkeet voelt voor hem als
een natuurlijke habitat’
onverwarmd. In de winter stonden de ijsbloemen op
de ramen. Winfred vond dat geweldig. Hij had ’t toen
(en heeft ’t nog steeds) nooit en te nimmer koud!
Ik vraag hem naar zijn vader. Winfred herinnert zich
zijn vader Piet de Nijs (1930 – 2007) als een warm
menselijke man die als vakman en als mens op grote
waardering kon rekenen van collega’s, aannemers
en architecten. Aannemer Piet was zeer creatief en
innovatief en kon goed rekenen. Hij werkte mee met
zijn timmerlieden en wist mensen voor zich in te
nemen. Voor Ome Piet zette je graag een stap extra.
Uit het feit dat hij bij jong en oud bekend stond als
‘Ome Piet’, blijkt het respect. Als vader liet Piet zijn
zoon vrij in alles wat hij deed. Hij heeft Winfred nooit
ergens toe gedwongen of ‘gepusht’. Op grond van
onuitgesproken vertrouwen heeft Winfred zich in alle
vrijheid kunnen ontwikkelen.

Winfred heeft warme herinneringen aan de school, geleid door louter mannelijke leraren: de fraters of wel
katholieke geestelijken. Vooral de woensdagmiddagen
staan hem nog helder voor de geest. Dan vertoonden
de broeders films in de refter. Toegangsprijs: vijf cent.
Met name natuurfilms over de dierenwereld en over
bergbeklimmers maakten diepe indruk op Winfred.
De jongen was niet graag binnen. Hij was een straatjochie, een echt buitenkind. Vaak werd er gevoetbald.
Als de bal hoog en wild werd weggetrapt en op een
balkon belandde, was je die bal kwijt. Ook in het
nabijgelegen Zuiderpark werd naar hartenlust gevoetbald. Daar stond in die jaren ook het stadion van
ADO. Soms bezocht Winfred de thuiswedstrijden op
zondag samen met zijn vader.
De keet aan de Wiborg in Amsterdam waar wij anno
2020 met elkaar spreken, is opgetrokken uit hout en
straalt eenvoud uit. Winfred geeft aan dat deze moderne bouwkeet eén en al luxe is met die fijne verwarmingsinstallatie en al. De keet van zijn kindertijd in
Den Haag kende die luxe niet. De slaapkamers waren

LINKS: VADER PIET MET WINFRED

Het jaar is 1966. Piet de Nijs heeft het bejaardentehuis
Favente Deo opgeleverd. De klus in Den Haag zit
erop en hij keert terug naar zijn geboortedorp waar hij
zijn eigen woning heeft aangehouden. In het kielzog
van zijn ouders arriveert Winfred (9) in Warmenhuizen. Hij kent het dorp waar hij regelmatig zijn familie
bezocht of logeerde wel maar hij, de stadsjongen die
hij is, zal twee jaar lang moeten wennen aan wonen
op het platteland. Het gaat er in Warmenhuizen anders aan toe dan bij de Haagse fraters.
Precies dát jaar (1966) vindt binnen het katholieke

WERENFRIDUS COLLEGE, HOORN
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onderwijs in Nederland een enorme doorbraak plaats.
Jongens en meisjes zullen niet langer gescheiden van
elkaar naar school gaan. Het mengen van jongens en
meisjes is bepaald even wennen voor Winfred, maar
dat geldt voor alle jongens. Hij begint op de lagere
dorpsschool Vincentius in de vierde klas en zal er drie
jaar doorbrengen.
In 1969 krijgen zijn ouders van de schoolmeester te
horen dat de LTS het hoogst haalbare zal zijn voor
hun zoon. De twaalfjarige Winfred is het er totaal niet
mee eens. Hij wil helemaal niet naar de LTS! Hij voelt
op dat moment veel meer voor de MAVO, want het is
zijn droom om ooit student te zijn van de HTS.
Het lukt Winfred de volwassenen te overtuigen en zo
begint hij na de zomer van dat jaar aan zijn dagelijkse
gang naar Bergen (NH) en de plaatselijke St. Antonius
MAVO. Aansluitend stapt hij – ook in Bergen - over
naar de Rooms-Katholieke pabo waar hij in twee jaar
tijd (1973 – 1975) zijn HAVO 4 & 5 voltooit.
Winfred besluit zijn droom achterna te gaan en
schrijft zich in op de HTS van Alkmaar. Dit nieuwe
gebouw van de HTS (opgeleverd in 1970) werd
gebouwd door M.J. de Nijs en Zonen. Zijn HTSopleiding zal vier jaar duren en al spoedig begint
voor Winfred zijn eerste stageperiode. Hij kan drie
maanden meedraaien op de werf van de NDSM in
Amsterdam Noord.

1978 / HTS-stageperiode NDSM
Tijdens zijn stage bij de NDSM ervaart Winfred hoe
het eraan toe kan gaan wanneer een bedrijf het financieel moeilijk heeft. NDSM verkeert tijdens Winfred’s
stagetijd al jaren in zwaar weer en zal uiteindelijk - in
1984 - failliet gaan. Een van de zaken die de jonge
stagiair observeert, is dat de productie per dag bij
de NDSM laag is. Wat hem tevens opvalt is dat veel
werknemers gedemotiveerd lijken. Er zijn eind jaren
zeventig nog altijd 3.000 tot 4.000 mensen in dienst
van de NDSM. In plaats van doelgericht samen te
werken aan een gemeenschappelijk product, lijken de
meesten vooral bezig met overleven.

1978 / HTS–stageperiode ISCOR Zuid-Afrika
Winfred’s tweede stage zal hem brengen naar de ZuidAfrikaanse stad Vanderbijlpark, vijftig kilometer ten
zuiden van Johannesburg. Daar zal hij verblijven, aanvankelijk voor een stage van drie maanden bij ISCOR,
een grote geïntegreerde energie- en chemische fabriek.
ISCOR is een van de grootste staalproducenten ter
wereld. Winfred zal er onder meer de werking van de
(reusachtige) verbrandingsovens gaan bestuderen.
De rassenscheiding (de apartheid) heerst dan nog
volop in Zuid-Afrika en de afschaffing ervan zal nog
bijna twintig jaar op zich laten wachten.
Leven in Zuid-Afrika betekent voor Winfred (kind
van de sobere jaren ’50, maar ook van de vrije jaren
46

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV

’70) ook een terugkeren van liberale naar ouwerwetse
tijden. Zo merkt hij tot zijn verbazing dat tijdens de
Europese feestjes in Zuid-Afrika de mannen bij de
mannen gaan zitten en de vrouwen bij de vrouwen.
Hij ziet ook dat de conservatieve Christelijke kerk
een dominante rol speelt in de samenleving. Zo telt
de stad Vanderbijlpark (met 50.000 inwoners) wel
250 kerken of kerkgenootschappen. Letterlijk op elke
straathoek bevindt zich een kerkgebouw.

‘Als je de rode aarde van
Zuid-Afrika eenmaal hebt
gezien, ben je verkocht’

In hetzelfde jaar van aantreden bij de Nijs trouwt
Winfred met zijn eerste vrouw Sabrina. Samen krijgen
zij twee kinderen, zoon Pieter en dochter Rose.
Winfred roemt graag de kwaliteiten van Warmenhuizen, het dorp waar hij vanaf zijn negende opgroeide
en waar het familiebedrijf is gevestigd. Het leven
speelt zich hier af rond de kerk, het dorpshuis, het
zorgcentrum, de school, de sportverenigingen en de
sporthal. Het dorpsleven is hecht. De meeste Warmenhuizers zijn harde werkers en honkvast. De lokale
bedrijven investeren traditioneel en historisch veel in
de dorpsgemeenschap.

Ik vraag Winfred om anno 2020 terug te kijken op
het verleden en op honderd jaar De Nijs. Voor hij
antwoordt, noemt hij het gevaarlijk om te veel terug
te kijken vanwege de kans op ‘romantiseren’, namelijk: ”… beweren dat alles vroeger beter was en tevens
het gevaar van je zorgen maken over de toekomst…”
Winfred kijkt liever vooruit dan achterom.

“Je hebt in het leven niet alleen te hálen. Je moet ook
bréngen.” Vandaar dat De Nijs naast investeren in
onderwijs en werkgelegenheid, ook steun biedt aan
het verenigingsleven en vrijetijdsbesteding in de regio
en donaties doet aan goede doelen. Het sociale aspect
staat hoog in het vaandel.

Toch heeft hij ook getwijfeld: zal ik blijven of niet?
“Want als je de rode aarde van Zuid-Afrika eenmaal hebt
gezien, ben je verkocht.” Winfred is zielsveel van het
land gaan houden en reist er nog altijd graag naar toe.

Tijdens Winfred zijn directeurschap heeft De Nijs zich
stilaan ontwikkeld van een projectgestuurde onderneming naar een procesgeorganiseerde onderneming.
Van louter bouwbedrijf is De Nijs uitgegroeid tot een
bouw- annex ontwikkelingsbedrijf. Deze twee componenten (bouwen en ontwikkelen) versterken elkaar
en dat elkaar versterken gebeurt wanneer ze beiden
rendement opleveren.

De stage van drie maanden wordt verlengd en duurt
uiteindelijk behoorlijk lang. Zijn ervaringen daar in
het land van (toen nog) de apartheid hebben hem
gevormd. Hij keert in 1979 terug naar Nederland, wel
in het besef dat hij nooit lang op één plek kan wonen.
Het zal wel met de vele verhuizingen van zijn kindertijd te maken hebben, maar Winfred hecht zich nooit
aan een plek, noch aan een huis. Wat hij wel van
belang vindt, dat zijn vrienden en de vriendschap.

}

1980 / In dienst van De Nijs

Winfred’s entree bij De Nijs is het logische resultaat
van zijn opvoeding en vorming. De gesprekken die hij
ooit als opgroeiend kind en later als (jong-) volwassene voerde met zijn vader Piet, waren altijd over
het bedrijf gegaan. Piet de Nijs was een vakman die
beschikte over kennis van bouwen. Deze kennis wist
hij begeesterd over te brengen op anderen. Met zijn
welbewuste houding en rustige karakter wist hij op
natuurlijke wijze mensen aan zich te binden.
Winfred: “Als je - zoals ik - van nabij hebt meemaakt
wat je vader allemaal presteert en tot stand brengt,
dan wordt er automatisch een groot respect en vertrouwen bij je gevormd.”

Na 100 jaar vooruitkijken!

Het is Winfred’s diepe wens om het familiebedrijf
M.J. de Nijs en Zonen straks gezond en wel door te
geven aan de volgende generatie.

Winfred leidt een goed leven, daar in Zuid-Afrika.
Het klimaat bevalt hem, het landschap is verpletterend mooi. Stage lopen in Zuid-Afrika betekent
keihard werken en dat is tot daaraantoe. Met hard
werken heeft Winfred nooit moeite gehad. Maar het
land is aartsconservatief en Winfred, zelf geschoold
door het liberalisme, voelt zich een vrijdenker.

Na thuiskomst uit Zuid-Afrika begint in 1980 voor
Winfred zijn loopbaan in dienst van het familiebedrijf,
als werkvoorbereider. Het is voor een groot deel te
danken aan zijn vader Piet en diens voorbeeld als bouwer, dat Winfred als het ware het familiebedrijf wordt
ingezogen. Hij zegt zelf: “Als in een stofzuiger!”

Winfred nam in 2019 afscheid van ESPEQ, omdat
hij als oudere ondernemer iets aan afstand begon te
voelen ten opzichte van de doelgroep: de jonge bouwvakkers.

Bouwen aan de bouwsector
Winfred is vanaf 1992 negenentwintig jaar lang
voorzitter van het hoofdbestuur van ESPEQ geweest.
ESPEQ staat voor ‘het’ opleidingsinstituut voor de
bouwsector in de kop van Noord-Holland, de streek
gelegen in de driehoek Texel – Hoorn - Alkmaar.
Anno 2020 biedt ESPEQ opleidingen en cursussen
voor vijf- tot zeshonderd leerlingen per jaar en er worden veel cursusdagen georganiseerd. De disciplines
zijn: bouw-timmeren, machinaal timmeren, metselen,
tegelzetten, schilderen, stukadoren, elektra en metaalbewerken. De ESPEQ-opleiding in Heerhugowaard
beschikt dankzij de steun van de bouwsector over de
modernste faciliteiten. Om leerlingen te behouden
voor de bouw, is het hen toegestaan tussentijds te wisselen van discipline. Een student leert in de praktijk
(op de bouwplaats) en bezoekt het schoolgebouw
eenmaal per week. De opleiding is ook daarom uniek,
omdat de leerlingen na diplomering verzekerd zijn van
een baangarantie.
sociaal jaarverslag 2020

“Een vraag die ik mezelf vaak heb gesteld is: “Kan de
huidige jonge generatie het bedrijf straks overnemen?
Ik denk dat dat mogelijk is. Als we hen (de vierde
generatie) er goed en tijdig bij betrekken en hen de
ruimte laten om zelf de keuze te maken of ze ervoor
voelen om te gaan werken binnen het bedrijf, dan
heb je de grootste kans van slagen. Daarbij is het met
respect behandelen van de jonge generatie cruciaal.”
Winfred is als geen ander benieuwd naar hun toekomstvisie, de toekomstvisie van de 4e generatie. Hij
daagt hen uit met plannen te komen: “Dit is jullie
bedrijf ! Hoe zorgen we samen als familie voor een
goede toekomst?” …. En: “Als een De Nijs iets zegt,
neem ik het serieus!”
Winfred voelt zich medeverantwoordelijk voor het
familiebedrijf. En voor zijn familie die hem in goed
vertrouwen in staat heeft gesteld om het bedrijf te
beheren. In feite ziet hij de gehele familie De Nijs
als een ‘rentmeester’, als verwanten die samen de
familiecultuur beheren. Er is in honderd jaar veel tot
stand gebracht, maar Winfred waakt voor zelfvoldaanheid en arrogantie. Hij stelt zich bewust dienstbaar
en bescheiden op. Hij zegt vooral dankbaar te zijn.
Dankbaar dat hij een zekere rol heeft mogen spelen.
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Kengetallen
Mannen

PARTTIME / FULLTIME

Vrouwen

Mannen

Vrouwen				

Onbepaalde Tijd
Bepaalde Tijd

248
13

31		
Parttimers
1					
Fulltimers

26
235

16
16							

Totaal

261

32

261

32

Totaal

ZIEKTEVERZUIM
2017
2018
2019
2020
JUBILARISSEN
2017
					
25 jaar
3
Percentage
3,62
3,42
4,49
4,58				
40 jaar
2
Meldingen (aantal)
222
225
199
245				
Ziektedagen
2.615
2.608
3.419
3.355

IN DIENST PER 31-12
2017
2018
2019
			
BOUW-cao Project
106
97
96
BOUW-cao Timmerfabriek
27
28
27
UTA-cao
154
174
182

2020

in dienst

90
26
177

6
2
16

12		
3
21			

Totaal (incl. stagiaires)

293

24

36

DIENSTJAREN
(gem 12,6 jr.)
0 jaar
1 jaar
2 jaar
3 - 4 jaar
5 - 9 jaar
10 - 14 jaar
15 - 19 jaar
20 - 24 jaar
25 - 29 jaar
30 - 39 jaar
40 +
Totaal

287

299

LEEFTIJDSOPBOUW
18
21
30
48
38
29
35
21
9
30
14

293

305

uit dienst

Bouwplaats
medewerkers

UTA
medewerkers

Vrouw

Man

15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 69

0
5
6
8
15
14
9
24
21
14

0
7
26
12
18
23
24
22
33
12

0
1
4
1
3
5
2
7
7
2

0
11
28
19
30
32
31
39
47
24

Totaal

116
45,15

177

Gem.Leeftijd

			

2018

2019

2020

7
4

2
4

1
2

		
STAGIARS/LEERLINGEN/
BOUWTALENTEN
Jaar Aantal
2017
2018
2019
2020

22
26
17
24

LEEFTIJDSOPBOUW
Bouwplaats medewerkers

UTA medewerkers

40 - 44
15 - 19
45 - 49		
20 - 24
50 - 54		
25 - 29
32
261
55 - 59		
30 - 34
60 - 69
35 - 39
		

Coaching algemeen SA
Coaching PS, EQ fit
HTI Bouwkunde
Interne auditor ISO
KOB uitvoering en werkvoorbereiding
Master Marktanalyse
Masterclas arbeidsrecht		

In 2020 vierden vier
medewerkers van De Nijs
een werkjubileum. Eén van
hen was algemeen
directeur Winfred de Nijs.
Bij de viering van zijn
40-jarig jubileum ontving
hij, uit handen van toenmalig Burgemeester Hetty
Hafkamp van Bergen, een
Koninklijke onderscheiding
voor zijn onvermoeibare
inzet voor duurzaamheid,
innovatie en (vooral)
opleidingen in de bouw.

De andere drie jubilarissen horen bij de groep van 300 medewerkers die dat allemaal mogelijk hielpen maken. Alle drie werken ze in de timmerfabriek aan de Oudewal in
Warmenhuizen. Die timmerfabriek is de afgelopen jaren in veel opzichten gemoderniseerd.
Zo werd er een mooie kantoorruimte gemaakt en is het werk steeds duidelijker georganiseerd. Innovatie in automatisering maakt de ‘nieuwe’ timmerfabriek compleet.

Compleet badkamerbouwpakket

De 58- jarige Dick Entes werkt er nu ruim 40 jaar. Tot voor kort maakte hij vooral houten
bekistingen voor de betonstort. Onlangs verhuisde hij naar de prefab-afdeling. “Daar werk
ik aan wanden, stelkozijnen, net wat er op mijn pad komt. Straks leveren we ook complete
pakketten voor bijvoorbeeld badkamers. Van leiding tot wasbak: alles in één kist het gebouw in gehesen.”
Die prefab-afdeling krijgt steeds meer te doen, aldus de 57- jarige Hans Molenaar. Ook
hij was in 2020 veertig jaar in dienst. “Daarbij is automatisering een voorwaarde, omdat de
vakmensen niet meer voor het oprapen liggen.” Hans noemt als voorbeeld de computergestuurde zaag: “Je voert de maten in en de machine doet de rest. De automatische zaag
voor de kozijnen is gekoppeld aan een schaafbank, dus het werk gaat gewoon door.” Ook
aan de gezondheid van de medewerkers wordt gedacht: “De baas wil dat we nieuwe, in
hoogte verstelbare werktafels krijgen omdat we er vaak op moeten klimmen.”

Alsmaar efficiënter

GEVOLGDE CURSUSSEN ZIJN O.A.
BENG 2021
Beoordelen (workshop)
BHV (basis en herhaling)
Bouwbesluit
Bouwrecht
Bouwtalent begeleiding
Breaam

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Van hamer en zaag naar computergestuurde prefabricage

OPLEIDINGEN
2017
2018
2019
2020
				
Personen (BOUW + UTA)
187
194
215
204
Cursusdagen
1.732
1.040
1.142
725
Cursuskosten (€)
159.944 220.852 276.491 136.708
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Jubilea 2020

DIENSTVERBAND

Masterclass Bouw en Vastgoed
MBA		
NEVI 1		
Schamelwagen rij-opleiding
Strategisch Plan Communicatie
Teambuilding buiten		
Uitvoering B&U		

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV

Vastgoeddag circulair		
VCA Basis		
VCA VOL		
Wet en regelgeving

Tegen het eind van het proces moeten de kozijnen ‘opgesloten’ worden. Dat werk doet de
45-jarige Sander Bleeker nu ruim 25 jaar. “Alle pennen, sponningen en deuvels zijn dan
aangebracht. We sluiten de kozijnen op met hydraulische persen. Dan afbouwen en naar de
spuiterij.”
Samen met hun collega’s in de timmerfabriek zorgen Sander, Hans en Dick voor vooruitgang: ze
helpen het mogelijk maken dat De Nijs alsmaar efficiënter kan werken bij het bouwen van huizen,
utiliteiten en openbare gebouwen voor de toekomst. Al meer dan 25, respectievelijk 40 jaar!

sociaal jaarverslag 2020
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Samenstelling
Rob Klappe
Tekst
Karel Baracs, stadsverteller
Vooijs tekst & productie, Bert Vooijs
Ontwerp en realisatie
Tirza Teule Identity Design
Drukwerk
Drukkerij Aeroprint, Ouderkerk aan de Amstel
Fotografie
Rob Verhagen
Architectuurfotografen.nl / Fedde de Weert
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Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV
Oudewal 21
1749 CA Warmenhuizen
Postbus 1
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226 - 39 70 00
info@denijs.nl
www.denijs.nl

