
Warnaar, Willem. - Bloembollenkweeker en -handelaar.
- Geb. op 10 Apr. 1867 te Helvoirt (N.Br.) als zoon van

Abraham War-
naar, tuinbaas
en bloembollen-
kweeker, en
Henriëtte Pe-
tronella Arnol-
dina Wij nobel,
telg uit een oud
geslacht van
Hugenoten. -
W. huwde met
Christina Cor-
nelia Suzanna
Frijlink, doch-
ter van een
bekend bollen-
kweeker uit
Sassenheim. Zij
schonk het le-
ven aan Abra-
ham, geb. 22
Septemb. 1901,
thans directeur
der N.V. War-
naar & Co.; Jo-
hanna Petronel-



la, geb. 10 Mrt. 1903, en Willem geb. 12 Dec. 1904, over-
leden op 30 Juli 1930. - Na het doorloopen van de lagere
school, kwam W. op 13-j. leeftijd in het bedrijf van zijn
vader. Door zelfstudie en op avondscholen bekwaamde hij
zich in de Engelsche taal. Vervolgens begon hij een klein
bedrijfje te Sassenheim, om kort daarna voor Baron van
Heemstra voor den bollenverkoop naar Amerika te gaan.
Weer in Nederland teruggekeerd, viel het hem op, dat er
in den bollenhandel geen leidende organisatie was. Met en-
kele anderen stichtte hij den Bond van Bloembollenhan-
delaren. Tijdens den oorlog stond de heele uitvoer stop,
doch W. kreeg een vrijgeleide van de Duitsche vloot om
34.000 kisten met bollen per „Waaldijk" naar Amerika te
verzenden. Verder nam hij het initiatief tot het stichten
van de Coöp. groentedrogerijen te Noordwijkerhout, waar
300 arbeiders dag en nacht werkten en uit de voedsel-
schaarschte in een groote behoefte werd voorzien. - H.M.
de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik gaven door een be-
zoek van hun belangstelling in 1917 blijk en spraken hun
waardeering uit. Met veel lust arbeidde W. met vrucht
voor betere toestanden voor de arbeiders, zooals arbeids-
verkorting en loonsverhooging. - Mede gaf hij den stoot tot
het oprichten van vakorganisaties. — Als kweeker verkreeg
W. tal van prijzen en medailles voor zijn nieuwe aanwin-
sten. Zijn bedrijf kweekt vooral voor den export naar
Amerika, Engeland en Duitschland; op buitenl. tentoon-
stellingen is hij steeds met een inzending aanwezig. W.
was bestuurslid van den Ned. Bond v. Bloembollenhan-
delaren en v. d. Ned. Vereen, v. Bloembollencultuur, als-
mede van de Vereen. „Tulp", „Hyacinth", de „Narcis",
de „Dahlia" en de „Gladiolen". Hij is eere-voorz. v. d.
Bond v. Bloembollenhandelaren. Negen jaar lang heeft hij
Amerika bereisd, Engeland bezocht hij i.v.m. de narcissen,
Italië en Spanje voor wilde narcissen, etc. - Daarnaast is
W. voorz. van den Kamerkieskring Leiden der A.R. Partij.
Sedert 33 jaar heeft hij zitting in den gemeenteraad,
sedert 20 jaar is hij wethouder en sinds 25 jaar lid van
de Prov. Staten van Zuid-Holland. Bovendien is hij bui-
tengew. lid geweest van Gedep. Staten van Z.-Holland. -
Zijn verdiensten zijn officieel erkend door een benoeming
tot ridder, waarna bevordering tot officier in de orde van
Oranje-Nassau volgde. - Sassenheim, Hoofdstraat 222.


