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frans duIjts

volkszanger Frans duijts had hele
andere plannen
armand
Armand Landman
Foto: Christiaan Crouwels
Krouwels

Frans Duijts is een van de
populairste volkszangers van
het moment. Toch was dat
nooit zijn droom: hij wilde
het bedrijf van zijn vader
uitbouwen tot het grootste
sloopbedrijf van Nederland.
Nu combineert hij het
slopersvak met een succesvolle zangcarrière. “Het
opent deuren die anders
gesloten zouden blijven.”
Een wat rommelig aandoend bedrijventerrein in Tiel. Ingeklemd tussen de
autoschadeherstelbedrijfjes, een tweetal bouwmarkten, een paar keukenboeren en een kringloopwinkel staat
op een lap grond vol loodsen met
bouwmaterialen een kleine bouwkeet.
“Bezoekers hier melden”, staat op de
deur.
Binnen lacht een vriendelijke Frans
Duijts de bezoeker vanaf een grote poster toe. Onder de poster treffen we een
dame die druk in de weer is met een
stofzuiger. “U heeft een afspraak met
Frans? Om twee uur? Nou, dan zal ‘ie zo
wel komen. Wilt u koffie?”
Terwijl we de resterende tien minuten
tot de klok van twee overbruggen,
pruttelt de koffie en vertelt de zus van
een van Nederlands populairste volkszangers - want dat is de dame met de
stofzuiger - over het familiebedrijf dat
door haar vader is opgericht: Sloopbedrijf C. Duijts BV, een middelgrote

sloper waar de dit jaar 65 jaar wordende pa Duijts nog steeds de scepter
zwaait. “En ik verwacht niet dat ‘ie er
op korte termijn mee ophoudt”, zegt
zijn dochter lachend terwijl ze de koffie inschenkt. “Die gaat door tot ‘ie erbij neervalt. Kijk, daar zul je Frans hebben.”
Tegenover de bouwkeet parkeert zoon
Frans zijn auto. Eerst krijgen de twee
honden op het terrein een aai over hun
bol waarna de goedlachse zanger zijn
bezoek joviaal de hand schud. Hij lijkt
vandaag in niets op de goedgekapte en
keurig in het pak gestoken entertainer
die op praktisch alle muziekfestijnen
zijn publiek in vervoering brengt met
Hollandse smartlappen. Tegenover me
zit de andere Frans Duijts: vale spijkerbroek, veiligheidsschoenen, slobbertrui en werkjas. Zijn stem klinkt bovendien lager dan in zijn liedjes. “Dit
ben ik ook ja. Misschien nog wel meer
dan de bekende Nederlander. Want als
je in deze speeltuin bent opgegroeid”,
zegt hij terwijl hij om zich heen wijst
naar het vol bouwmaterialen gestouwde buitenterrein. “Dan hoef je niet lang
na te denken over wat je later wilt worden. Voor mij was dat al heel lang duidelijk. Ik wilde in het bedrijf van pa
aan de slag en ik wilde de grootste sloper van Nederland worden.”
Maar het leven had iets anders voor
Frans Duijts in petto.

Sloper en artiest
Want terwijl de jonge Frans de naschoolse uren net zo inrichtte als zijn
neefjes nu - helpen op de werf, met een
heftruck in de weer - besteedde hij ook
de nodige uren aan een andere hobby:

samen met een vriendje bestierde hij
een drive-in-disco. Een hobby die later
uitmondde in het verzorgen van het
geluid bij andere artiesten. “En in
plaats van dat eentonige ‘one-two-testing-testing’ zong ik vaak een moppie
van mijn grote held André Hazes om
de microfoons te testen,” vertelt Duijts.
De jonge sloper wordt daarop gevraagd om op een bruiloft het Hazesrepertoire te zingen. “Van het één
kwam het ander en voor ik het wist
had ik twee banen: sloper en artiest.
Het kan raar lopen, nietwaar? Want ik
heb dit nooit geambieerd. Echt niet.
Maar ik vind het mooi! Ik heb het privilege om de twee dingen te doen die ik
het allerleukst vind. Of eigenlijk drie.
Want ik ben ook nog vader. En familie
is echt het allerbelangrijkste.”
Alsof ze Duijts willen helpen om die
stelling te onderschrijven druppelt tijdens het interview het ene na het andere familielid de bouwkeet binnen
voor een bakkie koffie. Terwijl Frans
conceptversies van zijn nieuwste liedjes laat horen op zijn smartphone,
komt eerst zijn andere zus met twee
neefjes binnen, gevolgd door pa en ma
Duijts. Ze schuiven allemaal voor langere of kortere tijd aan en verhalen
met net zoveel enthousiasme over het
familiebedrijf als over de zangcarrière
van hun beroemde familielid. “We
hebben er ook nooit mot over,” vertelt
Frans. “Door de muziek ben ik natuurlijk een stuk minder op de zaak als
vroeger. Als ik een optreden heb, bijna
alle weekenden vanaf de donderdag,
lig ik niet eerder dan een uur of twee in
mijn bed. Nou, dan sta je dus niet om
7 uur op een werk. Dat houd je niet

lang vol. Daarom besteed ik nu ongeveer 25 procent van mijn tijd aan de
zaak. Vindt niemand erg. Mijn vader
heeft het altijd gestimuleerd. En zeker
sinds de crisis in bouw is het fijn dat
mijn andere carrière juist en stijgende
lijn vertoont.”
Of de zangcarrière baat heeft bij het
sloopbedrijf of andersom is de vraag.
Duijts denkt er even over na om dan te
antwoorden: “Ja, dat denk ik wel. Ik zit
nu wel eens in een overleg over een
sloopklus en dan wordt toch even de
directie van een klant erbij gehaald. Zo

van ‘je raad nooit met wie wij zitten te
vergaderen’. Frans Duijts de zanger
heeft deuren geopend die anders gesloten zouden blijven. En op een werk
word ik natuurlijk vaak herkend. Er zitten veel bouwvakkers onder mijn
fans.”
op woensdag 11 februari treedt
Frans duijts op tijdens Het grote
bouwbeursFeest in het bouwbeurscafé, hal 1 van de Jaarbeurs in
utrecht.
Meer info op bouwbeurs.nl/feest

KoM ooK NAAR HET GRoTE BoUWBEURSFEEST
Het Grote BouwBeursFeest
is hét spraakmakende feest
voor bouwend Nederland
dat tijdens de BouwBeurs
2015 zal losbarsten. Zet
alvast 11 februari 2015 in uw
agenda. Het BouwBeursfeest biedt een spectaculair
en avondvullend programma. Spetterende optredens
van topartiesten zoals
Frans Duijts en Tatjana, een
speciale dartwedstrijd met
Co Stompé, eten, drinken,
de fantastische band Wir
Sind Spitze én heel veel gezelligheid maken het Grote
BouwBeursFeest tot dé
avond van het jaar. Ook naar
het feest? U kunt al met z’n
vijven een tafel reserveren.
Meer info op bouwbeurs.nl/
feest

Voor uw relaties en personeel,
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