
Geuns, Sebastiaan Hendrik van. - Lid der firma Lange-
veld-Schröder en directeur voor Nederland van de Zwit-
sersche Maat-
schappij v. Ver-
zekering tegen
Ongev. ,, Winter -
thur", beide te
Amsterdam. -
Geb. te Amster-
dam, 29 Juni
1887. - Vader:
Dr. Jacob van
Geuns, overl.
1909; Moeder:
Hermanna Jo-
hanna Lette. -
Geh. met Eve-
leth Valentine
Brooks, 27 Apr.
1917 te San
Francisco.
Dochter: Ma-
deline Fenna,
geboren 2 Juni
1923. -- v. G.
doorliep te Am-
sterdam de la-
gere school en



de H.B.S. 5-j.c. Na het behalen van het einddiploma trad
hij in dienst van de firma Hoyrnan en Schuurman (Scheeps-
agentuur), eerst als correspondent vreemde talen, nader-
hand als chef van de passage-afdeeling. In 1910 vertrok v.
G. naar Noord-Amerika en vestigde zich als zelfstandig
zakenman te New-York. Twee jaren later verliet hij de
Oostkust en koos Vancouver tot woonplaats, van waaruit
hij een exploratiereis naar Alaska ondernam. In 1913
stichtte hij te San Francisco de lm- en Exportfirma S.H.
van Geuns&Co. Hij slaagde erin deze firma in korten tij d
tot grooten bloei te brengen. Het bedrijf bepaalde zich
hoofdzakelijk tot den export van Amerikaansche goede-
ren naar Ned. Oost-Indië. In 1915 werd hij gekozen tot
bestuurslid der Kamer van Koophandel te San Francisco
en lid van de Jury der Wereldtentoonstelling aldaar. In
19.19 repatrieerde v. G. en per l Juli van dat jaar werd hij
als firmant in de toenmalige firma J. Herm. Schröder op-
genomen. In 1921 had een fusie plaats met de firma J. Lan-
geveldt en daardoor ontstond de firma Langeveld-Schrö-
der. Acht jaren daarna werd v. G. tevens benoemd tot
directeur voor Nederland van de Zwitsersche Mij. van
Verz. tegen ongevallen „Winterthur". - Hij is oud-voor-
zitter van de Ned. Vereen, van Motorvoertuig-Assuradeu-
ren, voorzitter van het Muziek-Lyceum, bestuurslid van
de vereeniging voor bescherming van dieren „Sophia",
oud-voorzitter en lid van de Rotary-club te Amsterdam,
voorzitter van de vereeniging voor veilig verkeer. — v. G.
bezocht, met uitzondering van Rusland, geheel Europa,
Noord-Amerika en andere Werelddeelen. - Hij is liefheb-
ber van muziek en een enthousiast golfspeler. — Olympia-
plein 37-39, Amsterdam.


