
Burgers. Johannes Gerhardus Hendrikus. - Stichter en
O '

eigenaar van
Burgers' Die-
renparken.
Geb. 31 Jan.
1870 te 's-Hee-
renberg, als
zoon van Jan
B.,geb. 14Dec.
1823 te Berg,
overl. aldaar in
1875, en Theo-
dora Wezen-
donk, geb. 25
Febr. 1836 te

Gendringen,
overl. te 's-Hee-
renberg 31 Mrt.
1909. - Geh. m.
Maria Theodo-
raFrancisca Er-
wig, geb. 5Nov.
1870 te 's-Hee-
renberg. Uit dit
huw. zijn drie
kinderen geb.,
t.w.: 23 Sept.



1895, Johanna Theodora Maria geh. met Joh. v. Glabbeek,
inspecteur v. Burgers' Dierenpark te Tilburg; 31 Jan. 1897
Olga Agatha Eleonore, geh. met J. Frankefort; en 15 Oct.
1898, Lucia Elisabeth, geh. met Mr. R. A. Th. van Hooff,
inspecteur van Burgers' Dierenpark te Arnhem. - Burgers'
Dierenpark werd op 30 Mrt. 1913 te 's-Heerenberg ge-
sticht en in 1924 naar Arnhem verplaatst. Het is het oudste,
grootste en modernste dierenpark, dat Ned. bezit. B. heeft
bij den aanleg er van het voorbeeld gevolgd van de door
Carl Hagenbeck te Stellingen bij Hamburg ingevoerde
zgn. „Frei-Anlagen". In dit opzicht was hij de eerste in
Ned., doch tevens bracht hij zelf in het systeem zoodanige
wijzigingen en verbeteringen aan, dat tegenwoordig de
meeste „Frei-Anlagen" naar Arnhemsch model zijn aan-
gelegd. Dit is namelijk speciaal sinds de verplaatsing van
het park uit 's-Heerenberg het geval. Trouwens ook het
park in laatstgenoemde plaats genoot reeds zoodanige
vermaardheid, dat verscheidene periodieken er artikelen
aan wijdden. De door hem gevolgde wijze van aanleg,
zoowel wat de constructie zelf, als wat de enorme afme-
tingen der „Frei-Anlagen" betreft, dragen een zeer spe-
ciaal stempel. Zij vormen een geheel nieuw en origineel
type. Als voorbeeld hiervoor kan de zgn. „Tijger-vallei"
dienen, die zelfs voor de Tijger-vallei van Hagenbeck's
Dierenpark te Stellingen tot voorbeeld heeft gestrekt. -
Burgers' Dierenpark bevat o.a. een der grootste collecties
leeuwen, tijgers en ijsberen van Europa. De fazanten-
verzameling kan zeker als de grootste en fraaiste ter wereld
beschouwd worden. — Schelmscheweg 85, Arnhem.


