
Gomperts, Koos Philip. - Firmant v. d. Ned. Behangsel-
papier-Industrie Goudsmit-Hoff te Amsterdam. - Geb.
22 Mrt. 1890 te Amsterdam, uit het huw.van Philip Barend
G., handelaar in metalen, geb. 1858, en Mietje Troostwijk,
geb. 1863. - Geh. 17 Aug. 1920 met Maria v. Outerstcrp,
geb. 1893. - Na te Amsterdam de H.B.S. van Dr. Kolle-
wijn te hebben bezocht, trad G. in 1905 als volontair
in dienst bij den destijds op den Prinsengracht gevestigden
L. Goudsmit's Behangselpapierhandel en gros. In 1913
werd hij in dit bedrijf als firmant opgenomen. In 1.927
kwam een fusie tot stand met K. Hoff & Zoon's Eersten
Ned. Papierhandel te 's-Gravenhage. Van de gefusioneerde
onderneming is G. tevens firmant. De firma L. Goudsmit
werd in 1885 door L. Goudsmit gesticht. Gedurende de
eerste halve eeuw van haar bestaan legde zij zich. in hoofd-
zaak toe op den invoer van buitenlandsche behangsel-



papieren, doch
daarna besloot
zij, zelf de fa-
bricage ter hand
te nemen. In
1930 stelde zij
op bescheiden
schaal haar fa-
briek Plancius-
straat te Am-
sterdam in be-
drijf, die reeds
na verplaatsing
naar fabrieksge-
bouw Distelweg
o/h IJ tot dus-
danigen bloei
kwam, dat spoe-
dig moest wor-
den overgegaan
tot belangrijke
uitbreiding en
aanschaff. van
een grooter aan-
tal drukmachi-
nes. Zij heeft in-
tusschen een jaarl. capac. van 5.000.000 rol behangselpapier
bereikt. Het personeel met inbegrip van de krachten werk-
zaam in de filialen, omvat omstreeks 275 leden. - Het
bedrijfis van de modernste installaties voorzien; o.a. zijn
er verschillende machines in gebruik voor de vervaardi-
ging van afwaschbare behangselsoorten en voor de ver-
vaardiging van een door Goudsmit-Hof'f speciaal gepaten-
teerd artikel ,,Permanente", een behangsel soort uitge-
voerd in afwaschbare en niet-afwaschbare kwaliteit met
een sterk ingeperste relief- of plastiekwerking, die na het
plakken, volkomen bewaard blijft . - De vervaardiging
van staalbockoncollecties geschiedt in een afzonderlijk
gebouw, onder eigen leiding. Tegenwoordig voert de firma
het beheer over 20 filialen in de voornaamste steden vai,
ons land. Zij heeft versch. Ned. kunstenaars opdrachten
gegeven voor het maken van. ontwerpen. Met de door haar
in dit verband georganiseerde tentoonstellingen en prijs-
vragen oogstte zij veel succes. Tevens heeft de firma zich
van de medewerking verzekerd v. h. Gen. v. Practische
Kleurenpsychologie, ter bestudeering van den invloed, die
kleuren op de menschelijke gemoedsgesteldheid uitoefe-
nen. Met de installatie van nieuwe machinerieën en de
overige technische werkzaamheden is Ing. J. L. Goudsmit
belast. Overigens berust de leiding van het bedrijf bij G.,
daarbij energiek terzijde gestaan door zijn vrouw en. zijn
compagnons. G. heeft een groot deel van Europa bereisd.
In. zijn vrijen tijd houdt hij zich bij voorkeur met muziek
en literatuur bezig, tevens is hij een groot liefhebber van
natuurschoon zoowel in eigen land als in den. vreemde. -
Bussumerweg 11, Blaricum.


