
Monchy, Cornelis de. - Directeur der N.V. M. & R. de
Monchy, Rotterdam. - Geb. 23 April 1872 als zoon van
Cunera Cornelia Wilkens en Michiel Marinus de Monchy,
mede-oprichter der Stoomv. Mij. „Nederland"; voorz. der

Rotterdamsche Kamer van Koophandel en Fabrieken;
hoofd der Rotterdamsche Handels Ver. en tot 1879 lid der
toenmalige fa. M. & R. de Monchy. - Geh. op 10 Nov. 1904
met Henriëtte Wilhelmina do Bas, overl. in 1929. - Kinde-
ren: Michiel Marinus, geb. 12Febr. 1906, employé Koffie-
en Rubberondern. Djolondoro (O.-Java); Marius Jacobus,
geboren 23 Februari 1909; Alida Henriëtte Wilhelmina,
geb. 26 Jan. 1919. - d. M. genoot middelb. onderwijs en
was vervolgens gedurende een jaar leerling aan de Han-
delsschool te Frankfort a. M. Nadien was hij als jongste
bediende op het tabakskantoor der fa. E. Schlcicher te



Rotterdam werkzaam, om echter in 1892 over te gaan
naar de fa. M. & R. de Monchy. Vijf jaren later werd hij
als firmant in de zaak opgenomen en toen deze in 1932 in
een N.V. werd omgezet, aanvaardde d. M. de benoeming
tot directeur, welke functie tot heden door hem bleef ver-
vuld. - H. is o.m. comm. van de Ned. Handel Mij. en der
Holland China Handels Comp.; oud-bestuurslid (oud-
voorzitter) der Vereen, voor den Goederenhandel te Rot-
terdam; oud-bestuurslid van de Vereen, van KLoffiehande-
laren aldaar en voorz. van „De Doelen" te Rotterdam. -
De N.V. M. & R. de Monchy is voortgekomen uit de, in de
tweede helft der 18e eeuw gestichte bierbrouwerij, geves-
tigd te Rotterdam onder den naam M. M. de Monchy.
In latere jaren werd tevens de import van granen aan de
werkzaamheden van deze firma toegevoegd en nog later
zijn deze beide takken van het bedrijf verloren gegaan, daar
de fa. zich inmiddels voornamelijk gespecialiseerd had op
den handel in Indische producten. Momenteel is de N.V.
nog steeds geïnteresseerd in cultuurondernemingen, ter-
wijl tevens nauwe relaties met Amerika en andere wereld-
deelen onderhouden worden, dit in verband met den im-
port van katoen, thee, terpentijn, hars, etc. - d. M. maakte
zakenreizen naar verschillende Europeesche landen,
Ned. O.-Indië en Amerika. — Hij is een groot muzieklief-
hebber. - Westzeedijk 130/i., Rotterdam.


