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1913 een zoon schonk, Thomas Alexander geheeten. -
H. bezocht de Handelsschool te Haarlem en kwam op
17-j. leeftijd bij den bloembollenbandel van Tubergen.
Hij werkte zich geleidelijk in, werd in 1905 als deelgenoot
opgenomen en na omzetting der firma in een N.V. tot dir.
benoemd. - Verder is hij lid der versch. keuringscomm. v.
bloembollen, lid v. h. Scheidsgerecht voor den bloembollen-
haiidel en van de Nomenclatuur-comm. van de bloem-
bollonhandel, alsmede plv. lid van den Raad van beroep
van den bloembollenhaiidcl. - H. wijdt in het bijzonder
zijn aandacht aan het verkrijgen van nieuwe en verbeterde
rassen en variëteiten door hybridisatie en selectie, terwijl
de omvangrijke handel in groente- en bloemzaden mede
onder zijn leiding staat. - In binnen- en buitenl. bladen,
zijn artikelen van H.'s hand verschenen. De prijscouran-
ten van de N.V. worden door H. zelf geïllustreerd. Hij
bezoekt regelmatig Frankrijk en Duitschland, waar de
vele kweekers gevestigd zijn die de verschillende bloem-
zaden voor de N.V. verbouwen en wier producten onder
haar voortdurende controle staan. - De firma C. B. van
Tubergen ,Tr. is in 1868 opgericht door C. G. van Tuber-
gen Jr., geb. 23 Febr. 1844 te Amsterdam. In samenwer-
king met zijn broer M. J. van T. slaagde C. G. v. T. Jr.
erin het bedrijf ondanks de drukkende tijdsomstandigheden
tot bloei te brengen. Thans neemt de N.V. als bloem-
bollenbedrijf en zaadhandel een eerste plaats in onder de
Ned. kweekerijen. — Ter gelegenheid van haar 50-j. be-
staan mocht zij zich verheugen in een bezoek van H.M. de
Koningin en Prins Hendrik. Laatstgenoemde verleende
de N.V. het recht zijn wapen te voeren. Op tentoonstel-
lingen verwierf de N.V. vele medailles. - Koninginneweg
86, Haarlem.


