
Habedank-Herber, Margarete. - Directrice van Brack's
Doelenhotel te A'dam. - Geb. 12 Juli 1881 te Bad Schwal-
bach (Dtsl.). — Vader: Jacob Herber, eigenaar van het
hotel „Schwalbacher Hof" te Schwalbach; Moeder: Jose-
fine Neunkirch. - Was gehuwd met Max Gustav Habe-
dank, in leven Dir. van Hotel des Indes te 's-Gravenhage
en later van Brack's Doelenhotel te Amsterdam. - Kin-
deren: Margarete Marie Josefine, geboren l Dec. 1009;
Isolde Anna Carolina, geb. 29 Oct. 1911; Gustav Max
Jacob, geb. 17 Sept. 1914, werkzaam in het Hotel Adlon
te Berlijn. - Na in Duitschland middelbaar Onderwijs ge-
noten te hebben, bekwaamde Mevr. H. zich verder door



privé-onder-
richt in de mo-
derne talen. Te
Parijs werkte zij
vervolgens een
tijdlang als vo-
lontair in het
Elysée-Palace-

hotel, om daar-
na hier te lande
tezamen met
haar broer de
leiding van ho-
tel Kauch te

Scheveningen
op zich te ne-
men. Eenigen
tijd later, zij
was toen nog
slechts 19 jaar
oud, werd Mevr.
H. aangezocht
de directie v. h.
Savoy-hotel te
Scheveningen

te willen aan-
vaarden. JNa vervolgens nog enkele jaren de leiding van
hotel Paulez te hebben gevoerd, ontving zij tezamen met
haar echtgenoot de directie van Brack's Doelenhotel,
waarvan de bestuursleden haar na den dood van haar
echtgenoot tot directrice benoemden. - Daarnaast was
Mevr. H. bestuurslid van de groep Eerste rangs-en Groot
bedrijven van Horecaf; tegenwoordig maakt zij nog deel
uit van het bestuur der af'd. Amsterdam, terwijl zij voorts
zitting heeft gehad i. d. commissie van toezicht v. d.
Arbeidsbeurs Hotelafdeeling. - Mevr. H. bereisde ter be-
studeering van het hotelwezen in den loop der jaren
Frankrijk, Duitscbland, Engeland, Italië en Zwitserland.
- Zij brengt haar vrijen tijd, dien zij maar zelden heeft,
gaarne met lezen door, en heeft voorts veel belangstelling
voor muziek en kunst. — Doelenstraat 24, Amsterdam.


