
Hertzberger, Menno. — Antiquaar, directeur der N.V.
Intern. Antiquariaat en Moderne Boekhandel (Menno
Hertzberger & Co.) te Amsterdam. - Geb. l Oct. 1897
te Sneek. — Ouders: Dr. Leopold Hertzberger, geb. 17 Mei
1871, vroeger geneesheer en specialist, en Elisabeth Kuyt,
geb. 24 Juni 1878. - Geh. met Clarice Spanjer, geb. te
Londen. - Kinderen: Leopold, geb. l Juni 1924; Sarah,
geb. l April 1926; Philip Ivan, geb. 15 Sept. 1928. -
H. bezocht de gymn. te Sneek en 's-Gravenhage om in
1914 met goed gevolg het eindexamen af te leggen. Ver-
volgens was hij als volontair werkzaam bij verschillende
antiquariaten te Amsterdam, 's-Gravenhage en Londen,
waarna hij zich in 1920 te Amsterdam als antiquaar en
uitgever vestigde. H. onderhoudt zeer speciale verbin-
dingen met int. wetensch. instellingen en personen, voor-
namelijk op het gebied van 15e en 16e eeuwsche drukken.
De belangrijkste functies die hij bekleedt, zijn de volgende:
voorz. van de ver. van JSTed. Antiquaren, penningm. van
het Ned. Verbond van Boekenvrienden, secr. van het
Joodsch Historisch museum, bestuurslid van het „Gra-
fisch Museum" te Utrecht, hoofdbestuurslid van de S.A.
Rudelsheimstichting te Hilversum en hoofdbestuurslid
van het Centraal Orgaan voor de religieuze en moreele
verheffing der Joden in Nederland; voorts is H. lid van
tal van comm. op philanthropisch en sociaal gebied. In
„Bookjournal", „Grafisch Museum", „De Groene Am-
sterdammer", „De Tampon" en andere bladen verschenen
artikelen, van zijn hand. H., bezocht voor zaken en genoe-
gen de meeste landen van Europa. Hij houdt zich gaarne
bezig met de bestudeering der typografie van vroegere
eeuwen. Daarnaast heeft hij met S. H. de Roos en Paul



May de privé-pers „Do Heuvelpers" opgericht. Als toe-
gewijd bibliophlel bezit H. een interessante bibliotheek,
voornamelijk gewijd aan bibliographie en de ontwikke-
ling der boekdrukkunst sedert William Morris (i 1890).
Voorts heeft hij groote belangstelling voor muziek en
htterkunde. - Bern. Zweerskade 20, Amsterdam.


