
Menten, Mr. Emïle Ernest. — Lid der firma Heidring en
Pierson te 's-Gravenhage. - Geb. op 7 Nov. 1882 te Brussel
als zoon van Igr. J. H. Menten, hoofdingenieur bij het
Mijnwezen, een groote figuur uit de eerste jaren van de
petroleumwinning in Ned.-Indië, bekend doordat hij de
Shell en de Koninklijke tot elkaar heeft gebracht; Moeder:
M. de Wal. - Hij trad op 29 Mrt. 1923 in het huw. met
Emestina Rosina Sophia van Essen, dochter van den uit-
vinder van de eenheidsgraiiaat, een bekende figuur in de
mil. kringen van Ned., aan wien te Oldebroek een ge-
denkteeken gewijd is en te Ede een kazerne; drager van de
medaille voor voortvarendheid en vernuft. - Kinderen:
Frédórique, geb. 4 Maart 1924; Mathilde, geb. 28 Aug.
1925; Ernestine, geb. 29 April 1927 ; Madeline Ludolphine,
geb. 16 Juli 1929, en Jacob Huibert, geb. 24 Apr. 1935. - M.
genoot zijn. opl. o.a. op een kostschool te Voorschoten,
„Noorthey". Na het afl. v. h. staatsex. stud. hij a. d. Uni-
vers. te Leiden om in 1909 op steil, te prom. -Van 1909-
1911 werkte hij als advoc. te 's-Gravenhage. Daarna maakte
hij groote reizen. Hij bracht anderh. jaar door in N.- en Z.-
Amerika. Bij het uitbreken van den oorlog 1914-19] 8
trad hij toe tot het vrijwillige autoinobielcorps; hij werkte
korten tijd bij het min. van Buitenl. Zaken en werd toen
uitgezonden om ten behoeve van de Engelsche regeering
de belangen te behartigen van de Engelsche en Fransche
krijgsgevangenen in Klein-Azië. Na den oorlog verrichtte
hij voor de Duitsche regeering eenzelfde functie ten be-
hoeve van de in Frankrijk en België achtergebleven Duit-
sche krijgsgevangenen. In 1920 kreeg hij een post op het
gezantschap te Madrid als attaché voor de inrichting van
een Alg. Ned. Tentoonst. Twee jaar later is M. benoemd
tot secr. van de conferentie voor Intern. Recht in het
Vredespaleis en in 1923 tot secr. bij het Gezantschap te
Bern. Eenzelfde functie vervulde hij nog te Weenen en te
Parijs om in 1929 het diplomatieke leven vaarwel te zeg-
gen en als firmant toe te treden tot de firma Heidring &
Pierson. - Daarnaast was M. penningm. van het Nat. Crisis
Comité en van het Nat. Fonds voor Bijz. Nooden en
tevens van de Nat. Inzendingen op de Tentoonstellingen
te Luik (1931) en te Parijs (1937). Hij maakte deel uit
van de Nederl. Handels Missie naar Z.-Amerika en is lid
van liet Hoofdbestuur van de Kon. Ned. Vereen, voor
Luchtvaart, alsmede comm. en mede-oprichter van liet
Vliegveld Ypenburg. Hij koestert ru. groote belangstelling
voor do vliegsport. - Zijn verdiensten zijn erkend door
een benoeming tot ridder in de orde van den Ned. Leeuw
on tot officier in de orde van Oranje-Nassau, het Legioen
van Eer, de Order of the British Empire, de Deensche
Danebrog-orde, de orde van Isabella la Catolica en de Bel-
gische Kroonorde, en hij is verder begiftigd met het Kruis
van Verdienste van het Ned. Roode Kruis en met een Oos-
teiirijksch, Chileeiisch en Braziliaansch officierskruis. Hij
is een bekend zeiler en roeier en heeft in de Njord 4- en
8-plocgcn ettelijke prijzen gewonnen. Bovendien is hij
een goed zwemmer. - „Hagheweyde", Warmond.


