
Nic. J. Nijman (1889-1946), overzicht werk  

Nicolaas Johannes Nijman is geboren op 27 augustus 1889 in Rotterdam. Hij was de oudste 

in een gezin met elf kinderen, van wie er vier jong overleden.  

Aan welke school Nijman zijn opleiding tot architect gedaan heeft is vooralsnog onduidelijk. 

Het is mogelijk dat hij zijn werk in de praktijk geleerd heeft.  

In september 1918 werd Nic Nijman ingeschreven in Heemstede. Hij was bestuurslid van de 

plaatselijke afdeling van De Hanze, een katholiek organisatie die onder meer tot doel had 

huizen te bouwen.  

Overzicht van het werk van Nijman, voor zover bekend uit onder meer kranten en 

bouwtekeningen. 

• 1920 mei, Camplaan 20, villa Valkenburg voor Q. van den Berg (+ schuur in 1921). 

Wim de Wagt in Monumenteninventarisatie 1850-1940: ‘Statige, formele villa met 

rechthoekig grondvlak en naar historische Hollandse buitenhuizen verwijzende 

stijlkenmerken. Quirinus van den Berg, bloemist en raadslid, verkocht in 1920 zijn grond in 

dit gebied om de aanleg van de Dreef tussen Camplaan en Wipperplein mogelijk te maken. 

Daarom ook historisch van belang. Beeldbepalend vanwege de opvallende ligging.’ 

Hans Krol, Librariana: ‘Op de plaats waar de kerk nu staat lag in de 19e eeuw een kleine 

buitenplaats, die tot 1897 bewoond werd, eerst door een in Amsterdam gevestigde notaris 

mr. J. Crommelin jr. en na 1887 door bloembollenkweker Quirinus van den Berg. Notaris 

Crommelin jr. overleed in Heemstede in 1882. Daarna kocht bloembollenkweker Quirinus 

van den Berg het herenhuis. In de jaren twintig van de vorige eeuw verhuisde hij naar de 

daarnaast gelegen nieuw gebouwde villa ‘Valkenburg’ (Camplaan 20), waar later huisarts 

Nout praktijk hield en vervolgens accountant P. Goossens een kantoor vestigde.’ 

Bloeiende bedrijvigheid: ‘Quirinus van den Berg was bestuurslid van woningbouwvereniging 

Berkenrode.’  

  

Camplaan 20. Foto Theo Out.       Foto collectie HVHB.  



• 1921 april, Oude Posthuisstraat 6-30 en 7-23, 22 woningen, bouwjaar 1922. 

 

Oude Posthuisstraat, foto 1920. Collectie Noord-Hollands Archief.  

 

Foto 1930, Noord-Hollands Archief.  

     

Oude Posthuisstraat, details gevelversiering, afdak, dakrand en tegeltableau. Foto’s Ruud 

Bredewold, 2020.   



• 1921 april, Laan van Rozenburg 24-28, bouwjaar 1922. 

 

 

Laan van Rozenburg 24-28, de huizen doen denken aan die van de Oude Posthuisstraat. 
Foto Marloes van Buuren, 2021. 

 

• 1921 mei, Binnenweg 43, hoek Lindenlaan, woonhuis voor A. Verdonschot 

(+ garage 1927). 

 

Afgebroken. Nu staat dit er, Marqt, met daarboven woningen.    



• 1921 juni, ijzeren hekwerk op betonnen voet, terreinafscheiding Bavo, Herenweg 88   

 

 

  Deze twee pilaren staan er nog, ingang Icarus, Kerklaan.  



     

Rondom het plein bij de Bavo staan nog restanten van het hek van Nijman.  

 

Aanvulling in 1925 aan de Herenweg.  

  



• 1921 juni, Binnenweg 7, verbouwing winkelhuis tot bijkantoor Hanzebank (later 

Twentsche Bank). 

 

In 1949 is de gevel opgetrokken door architect H.T. Zwiers. Op de begane grond is nu niets 

meer herkenbaar.   

   

 

 

• 1922, Crayenestersingel 59, woonhuis ‘Bosch en vijver’ voor gemeentesecretaris 

Swolfs. 

 



   

Crayenstersingel 59 (Streetview). De gemeentegrens heeft hier precies een kleine uitstulping, 

zodat Swolfs na de grenswijziging van 1927 toch in Heemstede bleef wonen.  

 

Inrijhekken en tuinhek.  

 

 



• 1922, Herenweg 94, verbouwing het Oude Posthuis tot Patronaatsgebouw. 

 

 

Het Oude Posthuis voor de verbouwing. De zuidgevel is hier nog niet gewijzigd. Foto collectie 

mw. C.H. Nijman-Draijer.  

 

• 1923 mei, Binnenweg 17, verbouwing wasserij G. van der Weiden (+ 1926 

schoorsteen, gebouwd door De Ridder & Co uit Den Haag). 

 

Is afgebroken, nu Etos (Schuttershof).    



• 1923, 21  arbeidershuizen Drieherenlaan (23-45 en 20-38)  + dubbel winkelhuis 

(Drieherenlaan 47-49) + hoekwinkel met bovenwoning (Drieherenlaan 40, hoek 

Wipperplein), samen met architect Willem Hoffmann. Bouwjaar 1924. 

 

 

Drieherenlaan 29 en 31 hebben nog de oorspronkelijke voordeuren. Foto Marloes van Buuren, 

2021. 

 

Drieherenlaan 40, winkelhuis op hoek met Wipperplein.  

Meer informatie over Willem Hoffmann:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Hoffmann 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Hoffmann


• 1924 april, Kerklaan 57, aanbouwen serre achterzijde. 

• 1924 augustus, villa in Vogelenzang. 

  

Haarlems Dagblad, 9 augustus 1924. Nog niet achterhaald welke villa dit is. 
https://nha.courant.nu 

 

• 1924 september, Augustinusschool, Molenwerfslaan 7, bouwjaar 1925 + aanbouwen 

leslokaal in 1928. 

 

De Augustinusschool was tot 1931 een gemengde school. Toen in 1931 de Aloyisusschool 

voor jongens in gebruik genomen werd, werd de Augustinusschool een meisjesschool. Het 

hek is ook door Nijman ontworpen. Collectie Noord-Hollands Archief.  

 Foto Marloes van Buuren, 2021. 

Wellicht liet Nijman zich voor de gebogen daklijn en de roedeverdeling in de bovenlichten 

van de scholen inspireren door Molenwerfslaan 3, de dienstwoning van het kleinseminarie 

Hageveld. Dit huis is uit 1922 (tekening 1921) en Jan Stuyt is de architect.  



• 1924, aanbouwen kleedkamer aan het RK Verenigingsgebouw, Herenweg 101. 

 

• 1924, Kleverparkweg Haarlem. 

 

 

 

  



• 1925 mei, Binnenweg 84-86a, verbouwen en aanbouwen van een bakkerij, bouwjaar 

1926. 

   

Situatie 2012 (foto Remmert Pels). In 2022 

gesloopt vanwege bouw nieuwe Vomar.  

 

•  1925 mei, verbouwing schuren voor P.G.M. van Houten, Blekersvaartweg 14 (was 9) 

+ 1926 schoorsteen + 1928 verbouwing garage. 

Het bouwen van fabrieksschoorstenen is een vak apart en de precieze 

constructie en het bouwen was het werk van gespecialiseerde bedrijven. 

Nijman maakte een schematische tekening van de schoorsteen, alleen de 

fundering is verder uitgewerkt. De schoorsteen is gebouwd door de firma 

De Ridder & Co uit Den Haag, net als de schoorstenen voor Van der 

Weiden, Rhee en Reinierse.  

 

  



• 1925 juni, verandering inrijdeuren wasserij J.G. Beelen en Zn., Blekersvaartweg 23 

(was 13) + uitbreiden strijkkamer, 1926. 

 

 

 

• 1925 oktober, rijwielstalling voor 300 fietsen bij de Bavo, Herenweg 88. 

 

                



 

• 1926, verbouwing villa Duinlust, Schoollaan 72, Bennebroek. 

In opdracht van het bestuur van het St. Luciaklooster werd de villa in 1926 verbouwd tot 

woonhuis van de rector van het klooster. Het pand werd in zuidelijke richting vergroot. Aan 

de oostgevel werd een grote serre aangebouwd. In 1985 is Duinlust, met behoud van de 

historische kenmerken, door PréWonen verbouwd tot zes appartementen. Het pand is in 

2020 aangekocht door Stadsherstel en in 2022 feestelijk geopend. Onder begeleiding van de 

Heeren van Zorg wonen hier nu negen jongvolwassenen. 

 

Villa Duinlust, Schoollaan 72 Bennebroek. Foto Theo Out, 2021.  

 

• 1926 februari, woonhuis, poort, uitbreiden wasserij J.G. van der Horst, 

Blekersvaartweg 19 (was 11). 

 



• 1926 maart, Glipperweg 40-48, winkel, bovenwoning en garage (Meijer+ buurpand). 

  
 

                
Vanaf de bouw was nr. 40 Garage Meijer, daarna 40-44.  
 

 

Situatie april 2021, Streetview. 



• 1926 december, Lentelaan 14 (Groenendaalkade), villa, bouw 1927, gebouwd in 

opdracht van bloembollenkweker W.J. Zitman. 

 

 

 

Villa Lente, Lentelaan 14 in 2021. Foto Marloes van Buuren.  

 

 



• 1926, aanbouw Kerklaan 95 (erker rechts, huis is gesloopt). 

   

 

De aanbouw van de erker gebeurde in opdracht van de bewoner, bloemenkweker J.C. van 

der Eijken. Foto collectie Van der Eijken, scan Harry Opheikens.  

 

Kerklaan 95 is gesloopt. Op deze plek zie je nu de zijgevel van een flat die aan de 

Provinciënlaan staat. Streetview. 

  



• 1927, Wiekenplein, 32 volkswoningen, Wiekenplein 1-5 en 2-12 + Jan van den 

Bergstraat 10-12 en 15-37 en Vijfherenstraat 9 en 16-30, HVHB-monument. 

 

Wiekenplein, 1930. Collectie Noord-Hollands Archief.  

       

Wiekenplein 8. Foto Theo Out, 2011.      Eerste Heemsteedsche Courant, 3-6-1937. 
        https://nha.courant.nu/    



 

Gedenksteen, Jan van den Bergstraat. Foto Theo Out, 2013. 

 

Wim de Wagt in Monumenteninventarisatie 1850-1940: 

‘Hoogwaardig volkswoningbouwproject. De huizenblokken tonen 

een afwisseling van langs- en dwarskappen. Centrum van het 

complex vormt een plein met oorspronkelijk plantsoenen. Aan dit 

plein bevond zich op het adres nr. 8 (het pand met de dwarskap) 

een kantoor van de woningbouwvereniging, later in gebruik als 

winkel en nu betrokken bij de woning. In de gevels van de 

huizen prijken siertegels met voorstellingen van vogels en hun 

soortnamen. Boven de voormalige kantoorruimte/winkel trekt 

een tegeltableau de aandacht met de naam van het complex. In 

de kopgevel aan de Jan van den Bergstraat bevindt zich een 

fraai gebeeldhouwde gedenksteen. Bijzonder is dat het bestuur, 

waarin o.a. wethouder E.A.M. Droog en gemeentesecretaris 

Swolfs zaten, het project wist te realiseren zonder 

rijksoverheidssteun. De oorspronkelijke voordeuren, ramen en 

dakkapellen zijn gemoderniseerd, maar verder is de architectuur 

redelijk gaaf.’ 

 

         

 

 

Jan van den Bergstraat 31. Foto Theo Out, 2013.  



• 1927, Kerklaan, RK bewaarschool. 

 

 

• 1927, Herenweg 103, extra lokaal bij de St. Jozefschool (+ uitbreiding met leermiddel- 

en dokterskamer 1931). 

 

Aanbouwen lokaal 1927. Niet duidelijk hoe dat zit met de onderwijzerswoning. Deze stond 

direct naast de school en is als enige niet gesloopt.  

  



• 1927 april, Blekersvaartweg 37, woonhuis (middelste perceel; later voorzien van 

puntgevel). 

 

 

    

Blekersvaartweg 37 in 2021. Foto Marloes van Buuren. ‘Deze steen gelegd door Hub. J.M. 

Peeperkorn – oud 7 jaar – 4 november 

1927. Foto Marloes van Buuren.  



• 1927 juni, Herenweg 48, hoek Jac. P. Thijsselaan, gebouwd 1927-1928, HVHB-

monument. 

 

 

Herenweg 48. Foto Marloes van Buuren, 2021.  

Wim de Wagt in Monumenteninventarisatie 1850-1940: ‘Informele villa gelegen op het 

restant van een oude duinrug. Origineel en bijzonder is de combinatie van klassieke 

stijlelementen met een moderne, samengestelde paraboolvormige kap. Daarom in het 

oeuvre van de architect een unicum. De opdrachtgever, B.S. Korsten, was 

bloembollenhandelaar en -kweker. Beeldbepalend vanwege de opvallende ligging.’ 

Gebouwd door aannemer W. Thunnissen en Van Sambeek.  

De hekken die Nijman ontwierp.  



• 1928 februari (aanbesteding), Katwijk, verenigingsgebouw. 

https://www.yumpu.com/nl/document/read/19783656/monumentenweg-katwijk-aan-den-rijn 

 

 Kleine Joannes. Katwijk, Streetview.  

 

• 1928 februari, broederhuis Herenweg 103A, is afgebroken in 1988. 

  

Eerste Heemsteedsche Courant, 16 november 1928. https://nha.courant.nu 

https://www.yumpu.com/nl/document/read/19783656/monumentenweg-katwijk-aan-den-rijn


Collectie mw. C.H. Nijman-Draijer. 

 

Achterzijde broederhuis. https://ilibrariana.wordpress.com 

 

Hek bij broederhuis, 1929.  

Het broederhuis is in 1981 aangekocht door de gemeente met de bedoeling er 

appartementen in te maken. Dat ging niet door. Het broederhuis werd afgebroken in 1988. 

   

• 1928 april, plan voor schoenmakerswerkplaats achter Wiekenplein 8. 

 



• 1928 juni, uitbreiden fabriek hek- en rasterwerken C.A. Ruigrok, Leidsevaart 168a, 

Vogelenzang 

 

• 1928 september, Molenwerfslaan 11, RK bewaarschool, Mariaschool, bouw 1929. 

 

De school is nu onderdeel van Kindcentrum De Molenwerf. Collectie Noord-Hollands Archief.   

  



• 1928 augustus, Heemsteedse Dreef 186, woonhuis, kantoor en pakhuis voor 
bloembollenkweker J.F. Roozen, gebouwd/voltooid in 1929. 
 

  

Het echtpaar Roozen in 1929 bij hun juist voltooide huis. Foto collectie Frans Roozen. 

   

Herenweg 186 in 2021. Foto’s Marloes van Buuren.    
 

 
Toen de familie Roozen verhuisde naar de Molenlaan 8 in Heemstede hebben ze het tableau 
meegenomen en daar opnieuw laten inmetselen. Het tableau is gemaakt door de firma 
Heystee uit Amsterdam. Foto Marloes van Buuren, 2020. 



• 1928 oktober, St. Franciscusschool (Kerklaan 6, adres destijds Meerweg 11b) en 

broederhuis (Meerweg 11a) in Bennebroek (broederhuis is afgebroken). Bouw 1929. 

De school is een gemeentelijk monument.  

De Franciscusschool is vanaf september 2014 niet meer in gebruik als school. Het is nu een 

Centraal Service Punt voor de gemeente Bloemendaal. De details in Amsterdamse 

Schoolstijl aan de buitenzijde zijn goed bewaard, zoals de naar voren stekende vensters in 

de geveltoppen. De voormalige school is een gemeentelijk monument.  

De Franciscusschool (nu Kindcentrum De Franciscus) is verhuisd naar een nieuw gebouw, 

Kerklaan 12 Bennebroek.  

 

Foto’s 2016, Theo Out.  

  

  

• 1928 oktober, aanpassing priestergraf op de begraafplaats Berkenrode bij de Bavo.  

 



• 1929 verbouwing wasserij Blekersvaart 55 = G. Rhee. 

 

 

In 1929 trouwde Nic Nijman met Dine Christen. Ze gingen wonen in het huis Herenweg 98. 

Nijman vestigde zijn kantoor in een ruimte in het tot Patronaatsgebouw verbouwde Oude 

Posthuis, Herenweg 96.  

 

Collectie HVHB.     Collectie Babette Nijman.  

• 1930, Jacobaschool Lanckhorstlaan 9, HVHB-monument. 

  

Collectie Noord-Hollands Archief.      Foto Theo Out. 

Wim de Wagt in Monumenteninventarisatie 1850-1940: ‘Voor de tijd van ontstaan typerend 

schoolgebouw met zes klassen en een gymnastieklokaal plus handenarbeidlokaal. 

Doeltreffende opzet van twee bouwlagen onder een samengesteld schilddak. Lokalen aan 

de achterzijde, gangen aan de Lanckhorstlaan. Zakelijke architectuur met traditionalistische 

inslag. Getuigenis van het rooms-katholieke lager onderwijs in Heemstede. Beeldbepalend 

vanwege de situering.’ 



• 1930, Sloten, uitbreiding van een RK school. 

St. Jozefschool, Sloterweg 1192, Amsterdam (Sloten). Door de verlenging van de leerplicht 

werd het schoolgebouw in 1931 uitgebreid met een zevende lokaal.  

 

• 1930, Koediefslaan 22 en 22a (in opdracht van Bart Heemskerk van Rijwielhandel 

Heemskerk, nr. 24 (destijds 14). 

 

De huizen hebben tegeltableaus met de namen Johanna en Maria.  

 

Ontwerptekening gang- en garderobevloer + toilet Koediefslaan 22, krakelingenvloer. Collectie 

Nico Heemskerk.  

 

• 1930 nov.- dec., Herenweg 92, verbouwing Huize Postlust, verbouwd in 1931. 



• 1931, maart, Raadhuisstraat 24 voor de heer L. Vosse: ‘Het vergroten van zijn 

wagenmakerij en het uitbreiden van zijn woonhuis tot drie afzonderlijke woningen’. 

 

Bestaand, gebouwd in 1915-1916  Opgetrokken gevel.  

door Gbrs. Van den Putten 

 

Collectie HVHB.   



• 1931, Aloysiusschool Molenwerfslaan (nu onderdeel van Kindcentrum De Molenwerf 

(voorheen Valkenburgschool). 

 

Aloysiusschool 1932. Collectie Noord-Hollands Archief.  

Achterzijde Aloysiusschool 

met achtkantige toren. 
Collectie Noord-Hollands Archief. 

 

 

 

 

 

 

 

 Valkenburgschool 2001. Foto Vic Klep.  



• 1931 september, Lijsterbeslaan 1-19 en 10-28, 20 woonhuizen, bouw 1932. 

 Street View.  

 

• 1931, Henricus ULO (later Mavo), Herenweg 99, bouw gereed in 1932 (afgebroken in 

1988). 

 Collectie Noord-Hollands Archief. 

 Eerste steen. Collectie Noord-Hollands Archief. 



• 1932 april, bouwen overdekte tribune HBC, 285 zitplaatsen, Herenweg 101. 

 

 

In oktober 1932 werd de nieuw tribune in gebruik genomen. HBC vierde dat jaar z’n 

dertigjarig bestaan. Collectie Noord-Hollands Archief (bij de informatie staat ten onrechte ca. 1920 als 

datering).  

 

• 1932 mei, Jan van den Bergstraat 47-63, 9 woonhuizen, bouw 1933. 

 

 



• 1932 september, verbouwing Herenweg 98, Nijmans eigen huis. 

 

• 1933 juni, verbouwing RK Verenigingsgebouw, Herenweg 101. 

 

 Collectie Noord-Hollands Archief. 

 

 

  



• 1934 juli, Raadhuisplein 16-28, bouw 1935, HVHB-monumenten. 

 

 



 

Raadhuisplein 16-28, 2010. Foto Jos Fielmich.  

 

Bouw Raadhuisplein 16-28, 1935. Collectie mw. C.H. Nijman-Draijer.  

  



• 1935 januari, Esdoornkade 28-29-30-31 en Jan van den Bergstraat 52-78. 

 

 

Esdoornkade 31-28. Street View. 

 

• 1935 februari, Nijverheidsweg 45, Hoeve Nijverdal bij Seminarie Hageveld, woonhuis, 

koeienstal, varkensstal en loods 

 Facebook. 

Jan Stuyt, de architect van Hageveld, ontwierp in 1934 voor het terrein bij Hageveld een 

dubbele, rietgedekte boerderij. Jan Stuyt overleed op 11 juli 1934. Zijn ontwerp is niet 

gerealiseerd. Nijman ontwierp een veel soberdere boerderij met een  losse koeienstal, 

varkensstal en bergloods.  

  

Niet gerealiseerd ontwerp van Jan Stuyt.  



• 1936 juli, Blekersvaartweg 30, 31, 32, 33, 34, 35, bouwjaar 1937. 

 

 

Blekersvaart 30-35, 2021. Onder details glas-in-lood. Foto’s Marloes van Buuren, 2021.  

   

  



• 1939, Kerklaan 113B, bloembollenschuur in opdracht van bloembollenbedrijf P. Nelis 

en Zn en 4 huizen 111,111A, 113, 113A in opdracht van C. Nelis (111-113A HVHB-

monumenten). 

 

Kerklaan 111, 111A, 113, 113A. Street View.  

 

 www.fmhealthclub.nl  



• 1941, Dr. Droogplein 1-12, bouw 1942 

 Collectie Noord-Hollands Archief. 

Wim de Wagt in Monumenteninventarisatie 1850-1940: ‘Het Dr. Droogplein is historisch en 

typologisch van belang als een vroeg en zeldzaam voorbeeld van een uitsluitend voor 

senioren gebouwd huizencomplex, dat bovendien tot stand kwam in moeilijke 

oorlogsomstandigheden. 

De situering van de huizen aan een plein in een besloten, enigszins afgelegen setting geeft 

het complex een bijzondere stedenbouwkundige waarde en past in het ruimtelijk karakter 

van Heemstede als tuinstadachtige gemeente. 

De sobere, maar harmonieuze hoofdopzet en detaillering van de huizen roept het beeld op 

van traditionele dorpsarchitectuur, wat het complex architectuurhistorische waarde geeft. 

De verwijzing in de naam van het plein naar de voor de volkswoningbouw in Heemstede zo 

belangrijke dr. E.A.M. Droog, accentueert het historisch-maatschappelijke belang van dit 

complex.’ 

 

 

Nic Nijman overleed in 1946, 57 jaar oud. De laatste tien jaar van zijn leven (met daarin de 

vijf oorlogsjaren) heeft Nijman voor zover bekend, veel minder werk afgeleverd dan 

daarvoor.  

 

Er zullen vrijwel zeker zaken ontbreken in dit overzicht. Aanvullingen en meldingen van 

eventuele onjuistheden zijn welkom op redactie@hvhb.nl  Marloes van Buuren.  

 

Voornaamste bronnen 

https://bouwtekeningen.heemstede.nl/  

https://nha.courant.nu  

https://www.delpher.nl  

Wim de Wagt, ‘Monumenteninventarisatie Heemstede / Bennebroek 1850-1940’, rapport in 
opdracht van de HVHB, Heemstede-Benebroek 2019-2021, te raadplegen op: www.hvhb.nl 
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