
Oud, Hendrik Cornelis. - Makelaar. - Geb. op 30 Aug.
1861 te Purmerend als zoon van den tabaksfabrikant
Heter Oud en Johanna Sant. - O. is weduwnaar van Neel-
tje Theodora Janszen, die het leven schonk aan Pieter
Jacobus, geb. 5
Deo. 1886, oud-
min, van Fin.;
Jacobus Johan-
nes Pieter, geb.
8 Febr. 1890, en
Gerrit Kassen,
geboren 16 Juni
1895. - O. bez.
de lagere school
te Purmerend
en kwam daar-
na bij zijn va-
der in dienst. -
In 1875 richtte
zijn broer G.
Oud een wijn-
handel op — en
in 1890 — werd
deze wijnhan-
del onder den
naam Wed. G.
Oud Pzn. & Co.
door H. C. Oud,
met de Wed.
van G. Oud,



doorgezet. Tot 1904 heeft hij zijn krachten aan deze zaak
kunnen wijden. - Thans staat zij onder leiding van de kin-
deren van zijn broer en is verplaatst naar Haarlem. - O.
kwam toen in de makelaardij. - Zijn zaak werd in 1918
verkocht aan de Haaiierasche Bankver. te Haarlem, waar-
over O. nog zeven jaar de leiding had. — Thans is zijn zoon
Gerrit Kassen dir. — O. zelf vestigde zich als makelaar te
Amsterdam. — Hij is vele jaren wethouder geweest te
Purmerend, en was twintig jaar voorz. van de Werkmans-
vereen. „Vooruit". - Onder zijn leiding is te Purmerend
een geheel nieuw stadsgedeelte ontstaan (Vooruitstraat). -
O. is verder mede-oprichter en nog comm. van den Ned.
Steenkolenhandel, Heerengracht 259 en sedert ruim 35
jaar pres.-comm. van de Noordholl. Brandwaarborg Mij.
van 1816 te Oudkarspel. - Ook heeft hij 48 jaar de Eerste
Ned. Verz. Mij. te 's-Gravenhage vertegenwoordigd. - Hij
houdt veel van lezen, vooral van geschiedk. werken, en
bezit een interessante boekerij. — Een groot gedeelte van
Europa is door O. bezocht. - Overtoom 206, Amsterdam.


