
Monsjou, Frederik van. - Koopman, Letterkundige,
Consul van Letland. - Geb. 7 Juli 1884 te Amsterdam. -
Zoon van Abram van. Monsjou, houtfactor en Emelia
Smals. - Op 12 Januari 1915 trad hij te Düsseldorf in het
huwelijk met
Mathilde Han-
né. - Na een
kinderloos hu-
welijk van 18
j aren werd op
27 April 1933 te
Amsterdam een
meisje, Wilhel-
mina Johanna
geboren. - Na-
dat v. M. te
Amsterdam een
Christelijke La-
gere School
doorloopcnhad,
kwam hij op 14-
jarigen leeftijd
op het kantoor
vaneen houtim-
porteur, even-
eens te Amster-
dam. - In 1901
vertrok hij naar
het buitenland
ert woonde ach-
tereenvolgens

te Keulen, Riga, Londen, Düsseldorf en Hamburg, doch bij
het uitbreken van den Wereldoorlog in 1914 keerde hij
naar ons land terug en was gedurende de mobilisatie ge-
ruimen tijd onder de wapenen. - Op 26 Mei 1919 asso-
cieerde hij zich met Willem Endel en begon onder den
firmanaam Monsjou en Endel een agentuur in buiten-
landsch hout. Reeds een jaar later trad Endel uit de firma,
die daarop door v. M. alleen werd voortgezet. — De firma
vertegenwoordigt exporteurs van hout en fabrikanten van
triplex en houtvezelplaten. - v. M. is Eere-Voorzitter van
de Verecniging „Nederland Balticum", Vice-Voorzitter
va-n de groep agenten van den Nederlandschen Houtbond
en Commissaris van de N.Ar. Nederland-Oostzee Handel-
maatschappij ,,Nedo" te Amsterdam. In de moeilijke
jaren na den Wereldoorlog, toen vele Duitsche kinderen
in Nederland een tijdelijk tehuis vonden, zorgde ook v. M.
dat tweehonderd kinderen, speciaal uit houthandelaars-
kringen, de reis naar gastvrij Holland konden aanvaarden.-
Buiten zijn werk heeft v. M. een levendige belangstelling
voor kunst, in het bijzonder voor Tooneel en Literatuur
en zijn bemoeiingen op dit gebied worden in breeden kring
gewaardeerd. Zoo is hij o.a. Secretaris van de Stichting
„Nederlandsche Beeldende Kunsten in Buitenlandschc
Musea onder bescherming van H.M. de Koningin". In
1931 nam hij het initiatief tot en organiseerde de Tentoon-
stelling van Hedendaagsche Finsche Beeldende Kunst,
welke in het Stedelijk Museum te Amsterdam gehouden
werd. - In 1904 begon hij met het publiceeren van een
aantal Schetsen in het Zondagsblad van „De Courant".
In dien tijd was hij ook medewerker van „De Ware Jacob"
zoowel onder redactie van Johari Siedenburg, als later



onder leiding van J. H. Speenhoff. Ook schreef hij talrijke
cabaretliedereii, waarbij Hans Kauffmann de muziek
schreef, en welke thans nog vaak in diverse cabarets wor-
den gezongen. - Voorts vertaalde hij verschillende tooneel-
werken, o.a. uit het Deensch („2 X 2 = 5" van Gustav
Wied) en uit het Russisch („De Kersentuin" van Anton
Tsjechow). Het Nederlandsche tooneelstuk „Het licht in
den nacht" van Inte Onsman, dat hij in het Deensch ver-
taalde, werd met groot succes in het Folketeatret te Ko-
penhagen opgevoerd. - Van 1911 tot 1937 maakte v. M.
deel uit van de redactie van het artistieke weekblad „De
Kunst", waarin hij o.a. ook over tooneel schreef. — In 1925
en 1928 bezocht hij de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika en Canada. - v. M. is onderscheiden met de be-
noeming tot officier in: de Orde van de Witte Roos van
Finland, de Drie-Sterrenorde van Letland en de Kroon-
orde van Zuid-Slavië. - Hobbemastraat 16, Amsterdam-Z.


