
Devos, Ernest Henri. - Directeur N.V. Odol Company te
Amsterdam. - Geb. 24 Juli 1882 te Beuel. - Vader: Désiré
Devos, Bedrijfsleider; Moeder: Cecile Schmitz. — l), bracht
zijn jeugd deels in Frankrijk, deels in Duitschland door.
Na diverse scholen bezocht te hebben, was hij geruimen
tijd in den handel in Duitschland en België. In 1919 kwam
hij naar Amsterdam, waar hij sedert 1920 de vertegen-
woordiging van buitenlandsche huizen o. a. van de Odol-
Fabrieken op zich genomen had. Toen in 1923 een zelf-



standige Neder-
landsche onder-
neming, deN. V.
Odol Compa-
ny, opgericht
werd, die de pa-
tenten en rech-
ten op het merk
„Odol" voor
Nederland ver-
worven had,
werd Odol even-
wel ook hier te
lande geprodu-
ceerd en D. tot
Dir. der Venn.
benoemd. Dat
hot artikel Odol
een zoo grootc
bekendheid ge-
niet, moet be-
halve aan de
bijzondere kwa-
liteiten tevens
worden, toege-
schreven aan de
doeltreffende reclame, waaraan de Cy. steeds haar speciale
aandacht wijdt. Deze reclame is vooral ingesteld op pae-
dagogische werking. Vooral voor het schoolkind is goode
verzorging van het gebit noodzakelijk, daar deze preven-
tief werkt tegen tandbederf en derhalve van het grootste
belang is voor de volksgezondheid. Uitgaande van deze
grondstelling, streeft D. er naar, in samenwerking mot
tandartsen en vereenigingen, de tand ver zorging op scho-
len en in breedo volkskringen meer ingang te doen vinden.
- D. is natuurliefhebber en ontvlucht nadeiidagelijkschen
arbeid de stad; hij houdt van bosch en hei. Zijn land-
huis, in Larenschen stijl gebouwd, is onmiddellijk aan
den rand van het Gooische Natuur-Reservaat temidden
van de Crailoosche bosschen gelegen. Zijn liefheb-
berijen zijn dan ook geheel op zijn home en de heerlijke
omgeving ingesteld. Voorts gaat zijn bijzonder interesse
uit naar de Nederlandsche bouwkunst; hij laat nimmer
na in het buitenland onze onvolprezen architectuur en
tuinkunst ten voorbeeld te stellen. -Prins Hendriklaan 3,
Blaricum.


