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Doedens ‘t Zand

10

Het gebeurt niet meer zo vaak, dus als het gebeurt, is dat re-
den voor een feestje. Op 4 juli viert Timmerfabriek Doedens in 
‘t Zand met relaties en negen man personeel het honderdjarig 
bestaan. Derde generatie Jeroen Doedens junior: “Laat ons 
maar klein blijven.”

Tekst :  Kees de Vr ies -  Foto ’s :  Kees de Vr ies en Timmerfabr iek Doedens

Direct bij binnenkomst in de fabriek 
prijkt aan de rechterhand de eerste 
steen van de werkplaats uit 1921 aan 
de muur. Daarboven een foto van het 
personeel. Zoals bij zoveel familie-
bedrijven ademt het pand van Tim-
merfabriek Doedens de historie van 
de onderneming. De laatste twee jaar 
heeft directeur Jeroen Doedens er in 
Gert-Jan Mosch een mede-eigenaar 
en compagnon bij. Mosch heeft, na 
de opleiding op het Hout- en Meubi-

leringscollege in Rotterdam, ervaring 
in de timmerindustrie opgedaan bij 
Timmerindustrie Batavia in Oudesluis. 
Mosch heeft net als Doedens houtstof 
in zijn bloed: zijn opa was oprich-
ter van toenmalig deuren- ramen- en 
kozijnenfabriek Derako in ‘t Zand, de 
huidige leverancier van houten wan-
den en plafonds waar Mosch op de 
verkoopafdeling zat. Mosch: “We con-
tinueren bij Doedens wat we hebben. 
Een beetje expansie zou wel goed zijn, 

maar we willen geen middelgrote tim-
merfabriek worden. We willen ons on-
derscheiden met snelheid, flexibiliteit 
en levering van een kwalitatief hoog-
waardig product.” 

Twee directeuren
Timmerfabriek Doedens zit op de 
kleinere projecten. Jeroen junior, 
kleinzoon van de oprichter, zegt: “Mo-
menteel doen we meer renovatie dan 
nieuwbouw; denk aan aanbouwen, 
schuifpuien, dakkapellen. We werken 
regionaal tussen Alkmaar en Texel, 
waarbij we naast kleinere aannemers 
en zzp’ers, ook wel particulieren be-
dienen.” De markt houdt ook voor 
Doedens niet over, maar hij is optimis-
tisch. “In 2013 draaiden we nog goed. 
Het was de eerste maanden van 2014 
hier in de regio wat minder, maar het 
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trekt alweer aan. Het voordeel van een 
klein bedrijf is dat de zorgen ook klein 
zijn. Bij een familiebedrijf is het voort-
bestaan belangrijker dan de winstuit-
kering op de aandelen. Je hebt ook de 
sociale functie, waarbij de trouw van 
het personeel (waarvan de meesten al 
meer dan tien jaar en een zelfs veertig 
jaar bij ons werkt) en de loyaliteit van 
je klanten erg belangrijk zijn.” 
Met de toetreding van Mosch beschikt 
de onderneming, net als bij de start in 

het jaar 1914, weer over twee direc-
teuren.

Eerste project
De geschiedenis van Timmerfabriek 
Doedens laat zich als zoveel familie-
bedrijven lezen als de combinatie van 
een familiehistorie en de ontwikkeling 
van een bedrijfstak. Willem Eusebius 
Johannes Doedens, Jeroen’s grootva-
der, schrijft zich op 1 juli 1914 in bij 
de Kamer van Koophandel als onder-

nemer. Samen met zijn compagnon 
Laurens Schilder willen ze als bouw- 
en timmerbedrijf Doedens en Schilder 
een boterham gaan verdienen. Het 
eerste werk hebben de beide jongelin-
gen ook al: de bouw van een woning 
op Keinsmerweg 8 in ‘t Zand. Het is 
niet toevallig het nieuwe onderkomen 
van Willems’ ouders, als zijn vader Piet 
na zijn pensioen als leraar de bij zijn 
functie horende schoolwoning moet 
verlaten. De bijdrage van Laurens 
Schilder als voorman van de bouw 
van de Doedens-woning is beperkt 
omdat hij in augustus van dat jaar tot 
het einde van de Eerste Wereldoor-
log in 1918 onder de wapenen wordt 
geroepen. “Mijn grootvader heeft dat 
huis feitelijk alleen gebouwd,” zegt Je-
roen Doedens. 

1  Jeroen Doedens (l) en Gert-Jan Mosch: 

“Continueren wat we hebben.”

2  Het oude bedrijfspand omstreeks de 

jaren twintig van de vorige eeuw.

3  Doedens en Schilder beschikte als 

aannemer over een eigen timmerafde-

ling.
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4  De machinale anno nu.

5  Jeroen junior helpt bij het afladen van 

een bundel hout. 

Honderd man personeel
Na de oorlog komt Schilder weer bij 
Doedens terug en gaan ze samen ver-
der. In 1921 wordt een werkplaats ge-
bouwd aan de Kanaalkade in ’t Zand. 
In de jaren twintig en dertig groeit 
Doedens & Schilder uit tot een gere-
nommeerd aannemingsbedrijf. Vele 
kleine en grotere werken werden door 
hen uitgevoerd, zoals de pastorie in ’t 
Zand (1919), de St. Annakerk in Am-
stelveen (1927) en het Missiehuis in 
Hoorn (1927). 
In de woningbouw bouwt de onderne-
ming in Voorburg (1921), 41 woningen 
in Nieuw Schoten (1923) en villa’s in 
Heemstede (1923). In 1929 noteert het 
bedrijf een personeelsbestand van 
circa honderd man en is daarmee een 
van de grotere bouwbedrijven van 
Nederland. 

Hard werken
De crisisjaren en de daaropvolgende 
Tweede Wereldoorlog maken een ein-
de aan de bloei van het bedrijf. Direct 
na de oorlog trekt Schilder zich terug 
uit de onderneming om een eigen be-
drijf te starten. Een in de jaren dertig 
door een bedrijfsongeval verbrij-
zeld been en een als gevolg daarvan 
kwakkelende gezondheid eisen hun 
tol en in december 1945 komt be-
drijfsoprichter Willem Doedens vrij 

Hard werken is de enige manier om 
het hoofd boven water te houden.” 

Timmerfabriek
Eind jaren zestig wordt de aanneme-
rij afgestoten en concentreert het 
bedrijf zich volledig op de fabricage 
van houten kozijnen voor derden. Het 
pand wordt uitgebreid met een machi-
nale afdeling en later een montagehal. 
De naam verandert in Timmerfabriek 
Doedens. In januari 1989 neemt Jeroen 
Doedens junior, sinds het begin van 
zijn opleiding op het Hout- en Meubi-
leringscollege in Rotterdam in 1986 
al werkzaam bij zijn vader, het bedrijf 
over. De timmerfabriek verhuist in 
1993 van de dorpskern naar indus-
trieterrein Kolksluis in ’t Zand. Dat is 
ook het moment dat Jeroen senior de 
onderneming loslaat. Met moderne 
machines als de Conturex worden 
daar nu de kozijnen, deuren en ramen 
gemaakt. 
Of de burgemeester komt, is afwach-
ten, maar zij is net als de Commissa-
ris van de Koning wel uitgenodigd. 4 
juli 2014 is het van 14.00 tot 18.00 uur 
feest aan de Koning Willem II-weg in 
‘t Zand. O ja, en dan heeft de jubile-
rende onderneming na honderd jaar 
ook een website. 

plotseling te overlijden. Zijn zoon Gert 
zet het bedrijf voort, later geholpen 
door zijn broer Jeroen. Jeroen junior 
vertelt: “Na het overlijden van mijn 
grootvader werd zijn vrouw eigenaar 
van de onderneming. Mijn oom Gert, 
de tweede zoon, trad min of meer door 
de omstandigheden gedwongen in het 
familiebedrijf. Maar zijn hart lag daar 
niet. Als hij later een positie bij een 
bank kan krijgen, verlaat hij de aan-
nemerij.”
Als moeder Doedens in 1952 komt te 
overlijden, neemt Jeroen senior het 
bedrijf over. De overige zeven kinde-
ren zien niets in een bedrijf met meer 
schulden dan baten op de balans. Je-
roen: “Het was een moeilijke tijd, maar 
mijn vader heeft de onderneming in 
zijn eentje aanvaard en voortgezet. 
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