
Monchy, Willem Hugo de. - Directeur van de Holland-
Amerikalijn te Rotterdam. - Geb. 23 Oct. 1894 aldaar. -
Hij stamt uit een zeer oud patricicrsgeslacht, van Fran-
sche origine, dat sinds twee eeuwen gevestigd is te Rot-
terdam, waar de de Monchy's op handels- en scheepvaart-
gebied steeds vooraanstaande posities bekleedden. - Zijn
vader, Salomon Jean René de Monchy, op !) Jan. 1863
geboren en op 6 Oct. 1930 overleden, was deelgenoot van
de fa. M. & R. de Monchy, directeur der Holland-China
Handelscomp., consul van Costa Rica en commissaris van
vele ondernemingen; Moeder: Antoinette s'Jacob, geb.
11 Maart 1864, overl. 29 April 1934. - d. M. bezocht in
Hilversum een particuliere handelsschool en deed daarna
op verschillende scheepvaartkantoren practische kennis
op. - Kort na den oorlog kwam hij als directeur bij Phs.
van Ommeren's Scheepvaartbedrijf N.V., waar hij werk-
zaam bleef, tot hij in 1933 werd benoemd tot directeur van
de Holland-Amerikalijn te Rotterdam. - De grondlegger
van een der grootste scheepvaartmaatschappijen van
Europa, de Holland-Amerikalijn, was Dr. Antbony Plate.
Reeds in het Meinummer 1869 van „De Economist"
pleitte hij voor een directe stoomvaartverbinding met
Amerika. Bij het uitbreken van den Fransch-Duitschen
oorlog stapelden zich groote massa's goederen in Rot-
terdam op, waardoor ook in leidende kringen de nood-
zaak van een dergelijke verbinding werd ingezien. In 1873
kreeg het plan vasteren vorm. In dat jaar richtte Dr. Plate
met Jhr. O. Reuchlin de Nederlandsch-Amerikaansche
Stoomvaart Maatschappij op. Zij ondervonden daarbij
den steun van een commissie, waarin zitting hadden Mr.
Marten Mees (voorzitter), Havelaar, Hoynck van Papen-
drecht, de Monchy, Reepmaker, Rueb, Ruys en Wambersie,
naast Dr. Plate en Jhr. Reuchlin. Eere-voorz. was de
toenmalige burgem. van Rotterdam, Joost van Vollen-
hoven. Uit deze commissie had zich op 8 Febr. 1871 de
commanditaire vennootschap Plate, Reuchlin & Co. ge-
vormd, welke vennootschap, gesteund door bankkapitaal,
twee stoomschepen in de vaart bracht, nl. de „Rotterdam"
en de „Maas". Bij de officieele oprichting van de N. V.
Ned.-Amerikaansche Stoomv. Mij., op 18 April 1873, wer-
den tot dir. benoemd Dr. A. Plate en Jhr. O. Reuchlin,
tezamen met W. van der Hoeven. In deze N.V. was opge-
nomen de comm. vennootschap Plate, Reuchlin & Co.,
welke dus van dien datum af ophield te bestaan. - On-
danks vele moeilijkheden, die de Holland-Amerika-lijn
in haar beginperiode had te overwinnen, kon zij zich toch
krachtig ontwikkelen, dank zij de uitmuntende leiding
van haar directie. Ook in de laatste jaren hebben zich vele
moeilijkheden voorgedaan, daar door de crisis de scheep-
vaart zware slagen werden toegebracht, waarvan de
Holland-Amerikalijn eveneens de gevolgen moest onder-
vinden. Doch ook deze moeilijkheden heeft de maatschap-
pij kunnen doorstaan en thans, nu de scheepvaart weer
in belangrijke mate opleeft, is zij bezig haar vloot aanmer-
kelijk uit te breiden. In de laatste jaren zijn verschillende
harer booten van stapel geloopen, terwijl er nog meer zul-
len volgen. Een groote aanwinst voor de Holland-Amerika-
lijn en de geheele Nederl. koopvaardijvloot mag genoemd
worden de „Nieuw Amsterdam", die in Mei 1938 haar
eerste reis maakte naar de Vereenigde Staten. Dit schip
behoort tot de meest moderne en comfortabele oceaan-
schepen. - Naast dezen werkkring heeft d. M. nog tal van



belangrijke nevenfuncties; hij is pres. der Neder!.-
Amerikaansche Kamer van Koophandel; voorz. van den
Baad van Commissarissen der Eerste Nederl. Scheeps-
verband Mij.; commissaris van de Graan Elevator-Maat-
schappij, het Algem. Adm. en Trustkantoor te Rotterdam
en van de Utrechtsche Hypotheekbank; de Stoomvaart
Mij. „De Maas"; „Het Rotterd. Beleggingsconsortium",
de Kon. Petroleum Mij. en vele andere. - Als erkenning
zijner verdiensten ontving hij de benoeming tot ridder in
de orde van het Legioen van Eer en officier in de orde van
Oranje-Nassau. - Esschenlaan 68, Botterdam.


