
Herwig, Arend Jan. - Bloemist. - Geb. l Oct. 1883 te
Veendam. - Vader: Geert Herwig, zeepfabrikant.; Moeder
Jantje Pronk. - Geh. met Jantje Kloosterhuis. - Kinde-
ren: Gerard, geb. 8 Oct. 1918, werkzaam in het bedrijf
van zijn vader;
Greet,' geb. 29
Febr. 1920 en
Robert, geb. 9
Sept. 1935. - H.
volgde de lessen
aan de H.B.S.
te Veendam en
leerde tegelij-
kertijd typogra-
fie. Het lag in
de bedoeling
van zijn ouders,
dathijpostamb-
tenaar zou wor-
den, doch daar
H. reeds als jon-
gen zeer veel
ambitie voor
kweeken had,
werkte hij, na
het einddiplo-
ma H.B.S. te
hebben, behaald
op een kweeke-
rij te Veendam
en Assen. Te-
vens bezocht hij nog eenigen tijd het Pomologisch Insti-
tuut te Eutin in Duitschland, waar hij eerst als volontair,
later als „Obergartncr" werkzaam was. H. is alzijdig
ontwokkeld op kweekersgebied en maakte een leertijd
mede in de Westlandsche druivencultuur en voor het
kweeken van snijbloemen in Engeland te Hampton aan de
Thcems. In 1910 heeft hij zich geassocieerd met een land-
bouwer, met wien hij een groote kweekerij opzette, met
uitvoer naar Amerika, Canada, Rusland en vele andere
landen. Een jaar later legde hij zich speciaal toe op de
aardappelteeït, welke hoofdzaak werd gedurende de oor-
logsjaren, toen de export van bloemen en planten onmoge-
lijk was. Op dit gebied had H. zich zeer spoedig bekwaamd,
naar aanleiding waarvan de Ned. Regeering hem het toe-
zicht en de rontröle op de verwerking van aardappelen
in het Noorden van ons land opdroeg, waarvoor hij een
staf van 250 controleurs in dienst had. Geruimen tijd was



H. voorzitter van de Vereeniging van Exporteurs van
Veenkoloniale aardappelen, waarvan hij thans eere-voor-
zitter is. Deze vereeniging was in de oorlogsjaren en kort
daarna belast met de controle op het aardappelverbruik
in Nederland en den export van het overschot. H. was
eenige jaren raadslid te Veendam en voorzitter resp. vice-
voorzitter van een dertiental comité's. — Ben jaar lang
trok hij zich uit zaken terug en vestigde zich te Bussum,
doch al spoedig wenschte hij weer een nieuw kweekorij-
bedrijf te beginnen en in 1921 stichtte hij hot „Bloemen-
huis", hij specialiseerde zich in kamerplanten, terwijl hij
tevens veel tijd aan tuinarchitectuur besteedde. — H. werd
in 1925 medewerker aan ,,-De Telegraaf" voor tuinbouw-
artikelen, schreef „Bloemen en Planten in huis" uitge-
geven bij Kosmos, terwijl bij Meulenhoff verscheen: „Zelf
tuinieren", „Voorjaarsbloemen", „Mijn Rozentuin" en
„Vaste planten", en werkte ten slotte aan een Tuin-
Encyclopaedie, de eerste in het land, een omvangrijk werk
op practischen grondslag en vakkundige raadgevingen.
De laatste jaren houdt hij geregeld lezingen voor de micro-
foon, voor huisvrouwen- en voor tuinbouwvereenigingcn.
Sedert 1925 geeft hij een eigen maandblad „Buitenleven"
uit, waarvan hij tevens hoofdredacteur is. Teneinde zijn
afzet te vergrooten, bereisde H. Oostenrijk, Tsjechoslowa-
kije, Frankrijk, Engeland en Duitschland. Voor ontspan-
ning beoefent hij verschillende takken van sport. - Gonst.
Huygensplein, Bussum.


