
Doodeheefver, Hendrik Petrus. - Directeur van do
Behangselpapierfabriek van Rath & Doodeheefver te
Amsterdam. - Geb. l Augustus 188!) te Amsterdam. -
Vader: Johannes Christoffel Doodeheefver; Moeder:
Christina Maria
Boursault. —
Gehuwd met
Maria Carolina
Schwartz. - D.
werd in Januari
1914 directeur
der N.V. Rath
& Doodeheef-

ver, opgericht
als groothandel
in Januari 188!)
op zeer beschei-
den voet, door
den vader van
den tegenwoor-
digen Directeur.
Deze firma zal
dus in 193» 50
jaren hebben
bestaan. - Al-
lengs is het be-
drijf gegroeid.
Thans wordt er
gewerkt met
ruim 500 man
personeel. De
firma heeft voorraadmagazijnen en toonzalen in tal
van plaatsen in Nederland. -- Tot 1924 bepaalde de
firma zich uitsluitend tot import uit het buitenland.
- De groei van het bedrijf werd in hoofdzaak gesteund
door pioniersarbeid, die op smaak, buitengewone ver-
zorging van staalboeken en goede organisatie, alsmede op
een uitgebreide propaganda gebaseerd was. - De omzet
werd opgevoerd tot vele milliocncn per jaar. In
1925 werd een fabriek opgericht te Sehiobroek bij Rotter-
dam, die de concurrentie met het buitenland op dusdanige
wijze het hoofd heeft geboden, dat de productie gestadig
opgevoerd kon worden. Het gevolg hiervan was, dat in
1933 een zeer moderne fabriek aan de Duivendrechtscho
kade te Amsterdam gebouwd kon worden. - Deze fabriek,
welke met de modernste machines op het gebied van de
behangselpapierfabricage is uitgerust en die als een dei1

best geoutilleerde in Europa geldt, wordt thans nogmaals
belangrijk uitgebreid, zoodat zij in het voorjaar van 193!)
een capaciteit zal hebben van ruim twintig millioen
rollen per jaar. De fabriek werkt voornamelijk voor
Nederland, hoewel ook de export een zeer belangrijke rol
spoelt. — Do ondernoming heeft een eigen bedrijf te Brus-
sel en agentschappen in de voornaamste cultuurlanden
der Wereld en verheugt zich in een steeds grooteren omzet.
— Op de Chemische afdoeling der fabriek is een uitvinding
godaan op het gebied van kleur en vastheid. Hierop is pa-
tent verleend. Zij wordt in den handel gebracht onder
den naam „fixacolor". De R. & D. fabriek brengt haar
fabrikaat in den handel onder den naam „R. & 1).-
Bohangsels". - Larixlaan 5, Hilversum.


