
Beuningen, Daniel George van. - Industrieel en reeder. —
Directeur der Steenkolen-Handelsvereeniging (S.H.V.). —
Geb. op 4 Mrt. 1877 te Utrecht als zoon uit een oud patri-
Giërsgeslacht. — Ouders: Annie Lavinia Brain en Hendrik

Adriaan van
Beuningen, me-
deoprichter der
S.H.V. en oud-
voor z. v. d. Utr.
K.v.K.; oud-lid
van de Tweede
Kamer der Sta-
ten Generaal,
v. d. Gem. Raad
te Utrecht en
v. d. Prov. Sta-
ten. -- Van B.
bezocht, na het
doorloopen v. d.
H.B.S., de Han-
delsschool te
Leipzig. — Daar-
na genoot hij
een practische
opleiding op

scheepvaart-
kantoren e.d. in

Nederland,
Engeland en
Duitschland. -
Reeds op jeug-

digen leeftijd kwam hij bij zijn vader in de Steenkolen
Handels Vereen. Hij werd belast met de leiding over het
filiaal te Rotterdam, dat onder zijn leiding uitgroeide tot
het belangrijkste onderdeel van deze onderneming. — Anno
1902 is van B. benoemd tot directeur v. d. S.H.V. Voorts
is hij directeur v. d. Anthraciet-Handelsvereeniging; v. d.
Ned. Transp. Mij. en v. h. Ned. Havenbedrijf, alsmede
comm. v. talrijke rivier- en zeevaartdiensten, reederijen,
banken, fabrieken, industrie- en handelsondernemingen
in binnen- en buitenland. - Sedert 1902 is van B. lid van
de K.v.K. te Rotterdam. - Van 1929 tot 1934 was hij
voorz. v. d. Rott. Vrijw. Burgerw. en verder is hij eerelid
v. d. Vereen. Rembrandt en bestuurslid van tal van
vereen, en instell. op commercieel-, sociaal- en cultureel
gebied. - v. B. is bekend om zijn liefde voor de stad zijner
inwoning. - Het nieuwe Feyenoord Stadion kon worden
gebouwd, dank zij zijn steun en medewerking. - v. B. is



benoemd tot ridder in de orde van den Ned. eeuw, hij is
commandeur in de orde van de Kroon van Italië en rid-
der in de orde van St. Mauritius en Lazarus van Italië. —
Verder bezit hij nog de volgende onderscheidingen: Kruis
van Verdienste Ned. Roode Kruis; Gouden Museum-
medaille; Mobilisatie Kruis; Medaille van het Duitsche
Roode Kruis. — Hij is groot kunstliefhebber en verheugt
zich in het bezit van een groote en bekende collectie schil-
derijen. - Parklaan 46, Rotterdam.


