
Ouwehand Azn., Cornelis Willem. - Eigenaar van
Ouwehand's Dierenpark te Rhenen. - Geb. te Rotterdam,
31 Juli 1892, als zoon van Abraham Ouwehand, sigaren-
fabrikant en Petronella D. G. Verhoeff. - Geh. met Jacoba
Hollaar. -Kinderen: Abraham, geb. 8 Febr. 1915, inspec-
teur van het Dierenpark; Hendrika Jacoba, geb. 22 Sept.
1919. -In zijn geboortestad bezocht O. de Handelsschool
en na het behalen van het einddiploma trad hij in dienst bij
de fa. Lukwel & Tiele, makelaars in tabak, om deze bran-
che in alle finesses te leeren kennen. Vervolgens werkte
hij eenigentijd op de fabriek van zijn vader, maar toen in
1913 te Rhenen een filiaal werd geopend, nam O. daarvan
de leiding op zich, omdat het buitenleven voor hem steeds
een grootere bekoring had dan het leven in de stad. Aldaar
begon O. zijn vrijen tijd te wijden aan het fokken van
kippen en weldra werd het succes daarmede zoo groot, dat
hij besloot de sigarenfabriek aan zijn broer over te doen



en zich geheel
op de kippenfok-
kerij te speciali-
seeren. In die
dagen was „kip-
pen houden"
nog niet zoo al-
gemeen en het
goed geoutil-
leerde Hoender-
park Omvehand
maakte spoedig
naam, mede
door het fokken
van de uit Ame-
rika geïmpor-
teerde Khode
Islands Reds,
welke destijds
in Europa nog
onbekend wa-
ren. De grootste
onkosten voor
h. bedrijf vorm-
den de uitgaven
aan voer en dit
bracht O. op het idee, zijn eigen voer te mengen. De meng-
sels waren goed en hij besloot ze in den handel te brengen,
hetgeen weldra tot gevolg had, dat hij de leiding voerde
van een zeer groote Pluimveevoederfabriek. De crisis legde
echter den eierenexport lam en daarmede het geheele
hoenderfokbedrijf, hetgeen automatisch terugsloeg op de
fabriek van O. Het kiezen van een nieuwe koers werd
noodzakelijk en daar O. reeds lang enkele exotische dieren
bezat, besloot hij deze „menagerie"' uit te breiden en
tegen betaling open te stellen voor het publiek. Begrijpe-
lijkerwijze vorderde dit evenwel eerst een uitgebreide
studie in diverse Europeesche diergaarden en de hulp van
deskundigen. Ouwehand's Dierenpark, op bescheiden
schaal aangevangen, werd op 18 Juni 1932 geopend dooi-
den burgemeester van Rhenen, Jhr. Mr. Dr. M. L. van
Holthe tot Echten. — Ieder jaar heeft O. kunnen
uitbreiden, waardoor het allengs een dierenpark werd,
dat in binnen- en buitenland sterk de aandacht trok. Het
park ligt in een streek, welke zeer rijk is aan natuurschoon,
het is schitterend aangelegd en origineel van opzet. De
kostbare dierenverzameling is gehuisvest in moderne tralie-
looze verblijven, die ongeveer een beeld geven van de
wijze, waarop de verschillende dieren in de natuur leven.
- Een goed ingericht Aquarium en de bekende Krokodil-
len-show vormen mede het park tot een zeer aantrekke-
lijke en leerzame bezienswaardigheid. - Als geheel een
inrichting, welke zonder twijfel de groote belangstelling
waard is. - Rhenen.


