
Ostermann, Ernst Johannes. - Dir. der E. Ostermann &
Co.'s Handel Maatschappij N.V., der Nederlandsche Persil
Maatschappij N.Y. en der E. Ostermann's Chemphar
Chemische Pharmaceutische Handel Maatschappij N.V. -
Geboren 20 Mei
1884 te Gel-
dern (Rhld.). -
Ouders: Gaspar
Dietrich Oster-
mann, metaal-
warenfabrikant
te Geldern, geb.
5 Oct. 1828, en
Bertha Schiffer,
geb. 3 Juni 1847.
- Geh. op 3 Oct.
1911 te Am-
sterdam m. Eli-
sabeth Hermine
Clermont, geb.
14 Oct. 1891. -
Uit dit huwelijk
werden twee
kinderen gebo-
ren, t.w.: Ernst
Louis Gaspar,
op 5 Oct. 1912
en Ilse Bertha
Elisabeth op 9
Oct. 1916. - O.
bezocht het
Realgymn. te Geldern en was vervolgens vijf jaar in het
assurantiebedrijf werkzaam. In 1908 vertrok hij naar
Nederland, waar hij zich als importeur van wasch- en
reinigingsmiddelen der firma Henk el & Cie. A. G., Düssel-
dorf, vestigde. In Nederland bracht hij het „zelfwerkend
waschmiddel Persil" op de markt. Dit beteeken.de op het
terrein der waschbehandeling een ware omwenteling,
omdat dit de bestaande waschmethode volkomen wijzigde.
Enorm waren dan ook de moeilijkheden bij de overwinning
van het conservatisme der huisvrouwen op dit gebied. Met
taai doorzettingsvermogen heeft O. echter volgehouden en
geleidelijk ontstond een tot in de kleinste details goed ver-
zorgde organisatie, welke alle bezwaren uit den weg
ruimde. Successievelijk werden in de verkooporganisatie
der door O. opgerichte E. Ostermann & Co.'s Handel Mij.
N.V. opgenomen de artikelen Henco, Ata, Illi en Sil, alle
thuis behoorende op de markt der wasch- en reinigings-
middelen. Ook deze artikelen verwierven in korten tijd
algemeene bekendheid. Werden oorspronkelijk al deze
artikelen geïmporteerd, in 1932 begon O. te Jutphaas bij
Utrecht ze in een modern ingericht bedrijf zelf te fabiïcee-
ren. Hij stichtte hiertoe de Nederlandsche Persil Maat-
schappij N.Y., van welke hij als directeur de leiding in
handen nam. Ook nu weer ontwikkelde zich in korten tijd
een bloeiend bedrijf, dat tot de allereerste fabrieken in
Nederland op dit terrein gerekend mag worden. Fabrieks-
inrichting, arbeidstoestanden en. sociale voorzieningen
voldoen er aan de hoogste eisenen. Teneinde de grootst
mogelijke bekendheid aan zijn artikelen te verschaffen,
maakte O. gebruik van de modernste vindingen der tech-
niek. Een vliegmachine, schreef met enorme letters de
namen Persil, Henco enz. tegen den hemel. De eerste
Nederlandsche klankfilm, gespeeld door Nederlandsche
acteurs en actrices, werd voor Persil vervaardigd onder
den titel: „Wasch gemakkelijk, wasch voordeelig'", zelfs
werden de namen der artikelen door middel van een groot
projectie-apparaat, opgesteld in een moderne lichtboot,
in duidelijke letters des avonds op de wolken leesbaar ge-
maakt. Met het doel de huisvrouw bij het gebruik van zijn



artikelen voor te lichten en bij te staan, wordt door een
staf van demonstratrices overal voorlichting verstrekt.
Tevens is te Amsterdam een „Persil-School" geopend, een
modern ingericht gebouw, waarheen de huisvrouwen uit
alle deelen van het land komen, om uitgebreide demonstra-
ties van alle artikelen bij te wonen. Deze Persil-School
bezit ook een modern ingerichte filmzaal, waar door het
vertoonen van leerrijke klankfilms de voorlichting be-
treffende de verschillende artikelen verder wordt gediend.
- O. is voorts nog directeur van E. Ostermann's ,,Chem-
phar" Chemisch Pharmaceutische Handel Maatschappij
N.V. Deze mij. beweegt zich hoofdzakelijk op het terrein
der chemicaliën en neemt hier een vooraanstaande plaats
in. O. behartigt niet enkel de belangen van zijn eigen
branche, doch hij heeft een open oog voor zakelijke belan-
gen in het algemeen. Zoo is hij een der oprichters van de
F.I.V.A. (Vereeniging van Fabrikanten en Importeurs in
Verbruiks-Artikelen), die streeft naar de prijshandhaving
van merkartikelen. Ook het cadeaustelsel heeft in O. een
heftig bestrijder, getuige zijn werkzaam aandeel in de
„Vereeniging tot beteugeling van het Cadeaustelsel". De
Nederlandsche regeering erkende O.'s verdiensten door
zijn benoeming op 31 Aug. 1937 tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau. — Naast zijn drukke werkzaamheden
vindt O. nog tijd zich intensief te wijden aan zijn persoon-
lijke liefhebberij. Op het gebied, der Nederlandsche pluim -
veesport neemt hij namelijk een allereerste plaats in.
Speciaal met het fokken van nieuwe variëteiten krielen
oogst hij groote successen, hetgeen hem den titel van.
„Krielenkoning" bezorgd heeft. — In 1917 richtte hij de
Nederlandsche Dwerghoender Fokkers Vereeniging op, in
welke Vereeniging hij steeds een zeer actief aandeel had en
waarvan hij sinds 1922 voorzitter is. - Toen in 1936 een
delegatie werd samengesteld door de Nederlandsche rc-
geering ter afvaardiging naar het Wereldpluimveecongres
te Leipzig, maakte O. hiervan deel uit. In 1936 won hij ook
den „Pluimvee Nobelprijs 1936".-N. Domlaan 10, Baarn.


