
Ebels, Fekko Ebel Hajo. - Landbouwer. - Geb. te Kroon -
polder, Gem. Beerta, 12 Aug. 1878. - E. stamt uit een oud
geslacht van zgn. eigenerfde landbouwers. Zijn vader,
Hajo Fekko Ebels nam een vooraanstaande plaats in het
openbare leven
in en werd o.a. '
in 1888 door de
Staten van Gro-
ningen verko-
zen tot Lid van
de Ie Kamer
der Staten Ge-
neraal, welke
benoeming hij
echter niet aan-
vaardde. Moe-
der: Esse Eb-
bens. - Op 26
April 1901 trad
hij te Scheemda
in liet huwelijk
met Eppien
Nannenga.
Kinderen: Haj o
Fekko, geb. 6
Maart 1902;

lüverhard
Tonko, geb. 3
Mei 1906 land-
bouwer, geh-
met Tetje Tja-
duwa Hendrika Dijkstra. - E. doorliep de H.B.S. te Win-
schoten en vestigde zich, na bij zijn vader het landbouw-
bedrijf geleerd te hebben als landbouwer te Kroonpolder.
Spoedig nam hij intensief deel aan het vereenigingsleven
o.a. was hij langen tijd Voorzitter van de plaatselijke afd.
van „Het Groene Kruis"; Voorzitter van de afd. Beerta
van de Gron. Mij. van Landbouw; Voorzitter van de Coö-
peratieve Ver. Stroocartonfab. „De Dollard" te Nieuwer



Schans; Comm. van de Spaarbank te Beerta; Voorzitter
van de Vereeniging van Stroocartonfabrikanten in Ned.;
Pres. Comm. van de Mij. voor aanleg van Laagspannings-
netten in de Prov. Groningen en een groot deel van de
Prov. Drente; Voorzitter van de Staatscomm. voor den
Landbouw van 1927; lid van de Comm. van Advies voor
de ontginning van woeste gronden en lid van de Hypo-
theekcomm. Verder bewoog E. zich op politiek terrein,
waar hij zich aansloot bij de Vrijzinnig Democratische
partij. Aanvankelijk was hij lid van den Gemeenteraad
van Beerta; daarna lid van de Prov.- en Gedeputeerde
Staten van Groningen en tenslotte werd hij gekozen tot
lid van de He Kamer der Staten Generaal, in welk college
hij zich toelegde op de behandeling van zaken, landbouw,
verkeer en waterstaat betreffend. O.a. nam E. het initia-
tief tot de indiening van een wetsontwerp inzake een
Crisis-Pachtwet welke als de Crisis Pachtwet 1932 is inge-
voerd. - Tezamen met J. Roemeling Evers te Groningen
drijft E. voorts nog een groot fabrieksbedrijf in verduur-
zaamde levensmiddelen en een handelsonderneming in
landbouwwerktuigen. - Zijn tallooze verdiensten erkende
de regeering officieel door de benoeming tot Ridder in de
orde van den Ned. Leeuw. - E. gebruikt een groot deel van
den weinigen vrijen tijd die hem rest voor de bestudeering
van geschiedkundige lectuur. — Nieuw Beerta (prov.
Gron.).


