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Timmerfabriek “Friesland” bouwt nieuw in Oosterwierum 

De timmerfabriek „Friesland" te Oosterwierum is in dit gewest een der oudste in haar 

soort. Zij is in 1918 voortgekomen uit het timmermans- en aannemingsbedrijf Douma, 

dat van vader op zoon in het dorpje werd gedreven. Al geslachten lang zijn de 

Douma's van ouder op kind timmerman, maar de vijf broers, die in de 

mobilisatiejaren de zaak dreven, besloten de bakens te verzetten. Zo is de 

timmerfabriek ontstaan, die weldra een zuster in Raalte kreeg. Daar leiden nog twee 

broers de timmerfabriek, maar in de oorlog zijn zij zakelijk losgekomen van de ene 

broer, die nu aan het hoofd staat van het bedrijf in Oosterwierum. Met hem hebben 

twee zoons en een schoonzoon de leiding, terwijl in Raalte ook een jongere 

generatie mee aan bod is gekomen, hetgeen de reden is geweest, dat men in alle 

vrede zakelijk uiteen is gegaan. 

De timmerfabriek in Oosterwierum geeft aan een 25 werknemers arbeid. Dat is heel 

belangrijk voor het dorpje, want wat zouden school en verenigingsleven moeten 

beginnen, wanneer het bedrijf er niet meer zou zijn en dus ook geen arbeidskrachten 

met hun gezinnen zou binden? 

In Oosterwierum moet men daar niet aan denken en toch heeft men er aan gedacht, 

want het was bekend, dat de leiding van het bedrijf graag op vernieuwing uit wilde. 

Sinds 1918 is de fabriek steeds maar weer ver- en uitgebouwd, waardoor geen 

ideale situatie voor een zo vlot mogelyk lopende arbeidsgang werd verkregen. 

Bovendien werd het bedrijf te klein, omdat de werkstukken, die moeten worden 

gemaakt steeds groter worden. 

Ook de direktie heeft zwaar gepiekerd over de vraag waar nieuw zou moeten worden 

gebouwd. De gedachten zijn wel eens uitgegaan naar Leeuwarden en Sneek, maar 

het blijft Oosterwierum omdat men al zo lang zulke goede banden met het dorp heeft. 

De Oosterwierumers zien nu tot hun blijdschap elke dag de nieuwe fabriek een klein 

stukje groeien. De bedrijfsleiding hoopt, dat de verhuizing van het oude naar het 

nieuwe bedrijf in de eerste maanden van het komende jaar plaats zal kunnen vinden. 

De nieuwe montagehal wordt twaalfhonderd vierkante meter groot met daar aan vast 

nog een houtloods en — uitspringend — een kantoor. Het wordt een lichte 

werkruimte, waarin gemakkelijker, dus ekonomischer kan worden gewerkt dan in de 

huidige fabriek. 

Leeuwarder Courant 11 oktober 1961 
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