
Monchy Rzn., Engel Pieter de. - Lid der fa. „Pakhuis-
meesteren" te Rotterdam en oud-lid der fa. M. & R. de
Monchy, de tegenwoordige N.V. M. & R. de Monchy te
Rotterdam. - Geb. 1854 te Rotterdam. - de M. stamt uit
een zeer oud
Fransch ge- H; f
slacht, dat reeds
bijna twee eeu-
wen ook te Rot-
terdam is ge-
vestigd. - Zijn
vader Salomon
Jean René de
Monchy, geb. in
1824enoverl.in
1917, was even-
eens lid der fa.
M. & R. de Mon-
chy; zijn moe-
der is Catharina
Lamberta van
der Hoop. — Hij
huwde op 5 Ju-
ni 1879 te Rot-
terdam met Jo-
hanna Reyn-
vaan, uit welk
huwelijk drie
kinderen wer-
den geboren,
t.w.: Mr. Salo-
mon Jean René, geb. 9 Mrt. 1880, burgemeester van 's-Gra-
venhage; Henri Gérard Jean, geb. 12 April 1882, lid der
fa. „Pakhuismeesteren" ; Pieter Johan, geb. 10 Febr. 1886,
overl. in 1899. - de M. doorliep de H.B.S. in zijn geboorte-
stad en was daarna eenigen tijd op een handelskantoor in
het buitenland werkzaam, om tenslotte in dienst te treden
bij de fa. M. & R. de Monchy. - Hij werd aldaar achtereen-
volgens tot procuratiehouder benoemd en in 1891 als
mede-firmant opgenomen. - Behalve deze functie nam hij
in vroeger jaren het commissariaat van diverse N.V.'en
waar cnishij thans nog comm. van de Ned. Kol. Petr. Mij.,
de Nat. Levenverz. Bank en de Intern. Crediet- en Handels
vereeniging „Rotterdam". - Voorts was hij diaken en
ouderling van de Doopsgez. Gem., lid van de comm. van
het Sophia-Kinderziekenhuis en Pleegzustersvereen.,
voorts lid, later voorz. van de Kamer van Koophandel en
Fabr. te Rotterdam. - Zijn verdiensten werden van off i-



cieele zijde erkend; hij is ridder in de orde van den Ned.
Leeuw en commandeur in de Stanislaus orde, welke laat-
ste onderscheiding hem als oud-consul van het Keizerlijk
Consulaat van Rusland was toegekend. — Als erkenning
zijner verdiensten voor de wereldtentoonstelling te Brussel
in 1911, is de M. begiftigd met het commandeurskruis
Leopold II. — Hij is voorts in het bezit van de Duitsche
Roode Kruis-medaille. - Voor zaken bereisde hij vele lan-
den van Europa, voor genoegen N.-Amerika. - De M. was
vroeger een enthousiast sport-beoefenaar. - Thans heeft
vooral de muziek zijn belangstelling. — Westzeedijk 116,
Rotterdam.


