
Louwes, Herman Derk. - Landbouwer. - Gob. 15 Aug.
1883 te Westpolder (Gr.), als zoon van Hendrik Jan Lou-
wes, landbouwer, en Wiepke ïonkes. - Geh. 7 Mei 1920
te Wehe, gem. Leens, met Klaziena Sietje Spiets. -Uit
dit huwelijk
werden geb.:
Hendrik Jan.
op 3 Februari
1921; Anco Jo-
hannes op 27
Juni 1922 en
Stephanus Lou-
we op 24 Juni
1924. - L. bez.
nadat hij drie , •inK9~$j f - ' r""-*" IIFiül
jaar op de i
R.H.B.8. was

geweest, de
Rij ksl andbouw-
winterschool te
Groningen en
volgde de cur-
sussen voor

hooger land-
bou wonderwij s

aldaar. In 1913
kwam hij op de
boerderij van
zijn vader, wel-
ke een totale

oppervlakte
heeft van 66 H.A. en vnl. ingericht is voor akkerbouw.
Verbouwd worden hoofdzakelijk granen, vlas en zaden. —
L. heeft zitting of zitting gehad in tal van organisaties en
vereenigingen. Zoo was hij van 1916-1921 voorz. van de
Ver. van oudleerlingcn der R.L.W.S. te Groningen, van-
1918-1921 voorz. van den Alg. Bond van Vereen, van oud-
leerlingen van inrichtingen van Midd. Landb. Onderwijs.
Verder was L. van 1923-1929 lid van het dag. best. van de



Gron. Mij. voor Landbouw, waarvan hij sinds 1930 voorz.
is. Sedert 21 Oct. 1938 is hij voorz. van het Kon. Ned.
Landbouw Comité. Voor de Liberale Staatspartij heeft L.
van 1933-1937 zitting gehad in de Tweede Kamer. Voorts
is hij lid van het dag. Eest. van de Ned. Heide Mij. en lid
van den Raad voor de Wieringermeer, en van den Raad
van toez. van het Centr. Bur. uit het Kon. Ned. Landb.
Comité. Naast al deze functies bekleedt hij of bekleedde
hij nog div. andere. — L. heeft verschillende artikelen ge-
schreven over landbouw, politiek en godsdienstig leven,
in tijdschriften en dagbladen. - Zijn speciale liefhebberij
is meteorologie en het onderzoek van den vogeltrek. -
Nieuw Midhuizen, Ulrum.


