
Dooyes, Roelof. - Confectiefabrikant. - Geb. te Gronin-
gen, 29 Mei 1889. - Vader: Dirk Dooyes, aannemer; Moe-
der: Geertruida Roffel. - Geh. met Ida Ferwerda. - Kin-
deren: Dirk Roelof, geb. 18 September 1914, bedrijfslei-
der van de Confectiefabriek; Clasina, geb. 25 Maart 1917;
Geertruida Ida
Elly, geb. l Sep-
tember 1923;
Rolf, geb. 4Apr.
192(i. - In zijn

geboortestad
genoot D. het
.Lager Onder-
wijs. Daarna
ontving hij pri-
vaat-lessen en
reeds op jeug-
digen leeftijd
aanvaardde hij
een betrekking
in het manu-
facturen-, daar-
na iii het con-

fectiebedrijf,
waardoor zijn
practische ken-
nis reeds vroeg

aangekweekt
werd. In 1908
vertrok hij naar
A'dam om zich



verder in het confectiebedr. te bekwamen. Reeds na enkele
jaren bleken zijn ervaring en kennis voldoende om hem de
betrekking van bedrijfsleider der firma C. en A. Keulemans
te Leiden te doen aanvaarden. Het was de bedoeling dat
D. deze zaak zou overnemen. Hij kreeg echter uit Amster-
dam van de firma H. Meyer de aanbieding bij haar als be-
drijfsleider op te treden, en daar hij gaarne in het centrum
van het land zijn werkkring had, aanvaardde hij deze
functie. — Tegelijkertijd werd de Amsterdamsche Con-
fectiefabriek gesticht. Deze fabriek was in feite een onder -
afdeeling van de reeds genoemde firma te Leiden en had
D.'s groote belangstelling, temeer daar het winkelbedrijf
hem minder aantrok. Per l Januari 1917 heeft hij deze
fabriek geheel voor eigen rekening overgenomen. — Dank
zij zijn bekwame leiding is D. er in geslaagd, de aanvanke-
lijk kleine fabriek uit te breiden en niet alleen den omzet
te doen stijgen, doch tevens het fabricage-program aan-
merkelijk uit te breiden. - In 1932 werd een tweede fa-
briek, voor het vervaardigen van mantels, in gebruik ge-
nomen. — D. is Vice-Voorzitter van de Vereeniging van
Confectiefabrikanten; Bestuurslid van de Federatie van
Vereenigingen van Nederlandsche Confectiefabrikanten;
Bestuurslid van eenige Industriescholen en Bestuurslid
van verschillende andere organen, die ten nauwste ver-
band houden met de belangen van het confectiebedrijf.
Hij was jarenlang lid v/d comm. van beheer v/d Gerefor-
meerde Kerk te A'dam en lid v/d comm. van toezicht v/d
Vrije Universiteit. - D. maakt in verband met zijn zaken
geregeld reizen naar het buitenland. - Hij is een schaak-,
natuur- en kunstliefhebber. — Van Eeghenstraat 101,
Amsterdam.


