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Guépin, Anna Anthony Johannes. - Dir. N.V. Ned.
Grondfabriek te Amsterdam. - Geb. 2 Jan. 1905 te Am-
sterdam. - Ouders: Mr. Cornelis Herman Guépin, geb.
10 Dec. 1874, oud-dir. der Ned. Handel Mij. en oud-voorz.

van de Mij.
voor Nijverheid
en Handel, en
Alice Eugenie
van der Nie-
poort, geboren
23 December
1877.-Gehuwd
te Oosterbeek
met Helene
Hillen, geboren

l Augustus
1907. - Uit dit
huwelijk kwa-
men twee kin-
deren voort,
t.w.:Berendine.
geboren 11 O et.
1935 en Corne-
lis Herman, ge-
boren 26 April.
1938. - Na het
Amsterdamsch
Lyceum te Am-
sterdam te heb-
ben doorloopen,
begon G. in

1925 zijn carrière als volontair bij de N.V. Heybroek &
Co.'s Handel Mij. te Amsterdam. Vervolgens was hij een
jaar werkzaam bij de fa. Schlubach-Thiemer & Co., een
im- en exportzaak te Hamburg, om dan in een soortgelijk
bedrijf te Londen eveneens een jaar door te brongen. In
1928 maakte hij een reis naar Ned.-Indië, waarna hij in
Nederland teruggekeerd, in 1929 in dienst trad bij de fa.
Wm. H. Muller & Co. te Amsterdam. Zijn werkzaamheden
bij deze fa. namen een einde, toen hij op l Jan. 1933 voor
den Kon. HolI.'Lloyd een reis naar Z-Amerika ondernam.
Daarna begon G. zich voor te bereiden voor zijn werk-
kring bij de N. V. Nederlandsche Grond brief bank te Am-
sterdam. Op l Mei 1935 trad hij bij deze N.V. in dienst,
en drie jaar later werd hij tot directeur benoemd. De N.V.
Nederlandsche Grondbriefbank werd in 1906 opgericht
door notaris Chs. Miseroy en Mr. C. H. Guépin; zij stelt
zich o.a. de exploitatie van onroerende goederen ten doel,
gedeeltelijk gefinancierd door grondbrieven (obligaties).
G. is lid van het college van kerkmeesters der Waalsche
Kerk. - Behalve Zuid-Amcrika en Ned.-Indië, bezocht G.
ook vrijwel alle landen van Europa. - Juliana v. Stolberg-
laan 19, Bussum.


