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PROLOOG 1 

'Met H.D. Louwes ging een mens en een tijdperk heen. Door de bezetting 
van tal van sleutelposities en zijn enthousiasmerende werking in andere ver
banden stempelde hij de dertiger jaren en de naoorlogse veranderingen met 
zijn geest. De verantwoordelijkheid die hij daardoor droeg was dikwijls bij
zonder groot en plaatste hem dan soms in de eenzaamheid van deze hoge 
verantwoordelijkheid. Hij kon dit alles met een merkwaardige blijmoedig
heid dragen...doordat hij wezenlijke dingen in het leven niet losliet: zijn ge
loof, zijn herkomst uit gezin en streek en het in verantwoordelijkheid willen 
en durven staan. 
En toch zijn dit slechts enkele kanten van zijn rijk geschakeerde persoonlijk
heid. Immers, wie kent wie? Het geheim van de ander is niet van ons. 

J.A. Buurma(1960) 
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