Parenteel van Lambert Geere de Chainée.
Generatie I
I.

Lambert Geere de Chainée, overleden op donderdag 30 mei 1399, begraven in
Luik [Luik, België], trouwde met Nicole de Landris, overleden in 1372.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Louis Geere de Chainée, geboren omstreeks 1370, volgt II [blz. 1].

Generatie II
II.

Louis Geere de Chainée, zoon van Lambert Geere de Chainée (I) [blz. 1] en Nicole de
Landris, geboren omstreeks 1370, trouwde met Margarete Lierive, overleden in
Chênée [Luik, België] in 1435.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Lambert Geere de Chainée Et de Brialmont, geboren in 1414, volgt
III [blz. 1].

Generatie III
III.

Lambert Geere de Chainée Et de Brialmont, zoon van Louis Geere de Chainée
(II) [blz. 1] en Margarete Lierive, geboren in 1414, trouwde met Agnes Lambot le
Pesseur, Erfdochter van Brialmont.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Louys Geere de Chainée, geboren in 1445, volgt IV [blz. 1].

Generatie IV
IV.

Louys Geere de Chainée, zoon van Lambert Geere de Chainée Et de Brialmont
(III) [blz. 1] en Agnes Lambot le Pesseur, geboren in 1445, heer van Gaillarmont,
Brialmont en van Noiremont, trouwde met Marguerite de Hierloz, geboren in
Noiremont [Oise, Frankrijk] in 1450, vrouwe van Noiremont, overleden (ongeveer 79 jaar
oud) in Luik [Luik, België] in 1529.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Jehan de Geer, trouwde met Agnès de Bolsée. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
2.
Lambert de Geer de Gaillarmont de Chéné, geboren in 1492, overleden
(ongeveer 72 jaar oud) op maandag 12 oktober 1564, volgt V [blz. 1].

Generatie V
V.

Lambert de Geer de Gaillarmont de Chéné, zoon van Louys Geere de Chainée
(IV) [blz. 1] en Marguerite de Hierloz, geboren in 1492, heer van Chênée, overleden
(ongeveer 72 jaar oud) op maandag 12 oktober 1564, trouwde met Jehenne de
Belflamme, overleden op woensdag 20 november 1557.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Matthias de Geer.
2.
Louys de Geer, geboren in Luik [Luik, België] in 1535, overleden (ongeveer
67 jaar oud) in Dordrecht op maandag 28 oktober 1602, volgt VI [blz. 2].
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Generatie VI
VI.

Louys de Geer, zoon van Lambert de Geer de Gaillarmont de Chéné (V) [blz. 1] en
Jehenne de Belflamme, geboren in Luik [Luik, België] in 1535, heer van Gaillarmont,
overleden (ongeveer 67 jaar oud) in Dordrecht op maandag 28 oktober 1602, trouwde
(respectievelijk ongeveer 44 en ongeveer 22 jaar oud) (1) in Luik [Luik, België] op
dinsdag 11 december 1579 met Jeanne de Neille, geboren in Luik [Luik, België] in
1557, begraven in Dordrecht in de Augustijnerkerk in 1641.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Margarita de Geer, geboren in Luik [Luik, België] op
donderdag 10 november 1583, overleden (ongeveer 89 jaar oud) in Dordrecht
in 1673, volgt VIIa [blz. 2].
2.
Louis de Geer, gedoopt in Luik [Luik, België] op dinsdag 17 november 1587,
overleden (64 jaar oud) in Amsterdam op woensdag 19 juni 1652, volgt
VIIb [blz. 3].
3.
Mattyas de Geer, geboren in 1589, volgt VIIc [blz. 5].

Louys de Geer, trouwde (2) met Marie de Jalhea, geboren in Luik [Luik, België].
Uit dit huwelijk 2 dochters.
1.
Jeanne Jehenne de Geer, overleden in Dordrecht.
2.
Maria de Geer, geboren in Luik [Luik, België] op
woensdag 14 augustus 1574, trouwde (respectievelijk 17 en ongeveer 23 jaar
oud) in Luik [Luik, België] op maandag 22 juni 1592 met Elias Trip, geboren
in Zaltbommel omstreeks 1569, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in
Amsterdam op zaterdag 5 januari 1636. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.

Generatie VII
VIIa.

Margarita de Geer, dochter van Louys de Geer (VI) [blz. 2] en Jeanne de Neille,
geboren in Luik [Luik, België] op donderdag 10 november 1583, overleden (ongeveer 89
jaar oud) in Dordrecht in 1673, trouwde (respectievelijk 19 en ongeveer 28 jaar oud) in
Dordrecht op zondag 9 februari 1603 met Jacob Trip, geboren in Zaltbommel in 1575,
overleden (ongeveer 86 jaar oud) in Dordrecht op zondag 8 mei 1661.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Hendrick Trip, gedoopt in Dordrecht in de Waalse Kerk op
zondag 14 januari 1607, begraven in Amsterdam op
maandag 15 november 1666, trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en 19 jaar
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oud) (1) in Norrköping [Ostergotlands, Zweden] op donderdag 14 juni 1646
met zijn nicht Johanna de Geer, dochter van Mattyas de Geer (VIIc) [blz. 5],
geboren in Amsterdam op maandag 22 februari 1627, overleden (ongeveer 63
jaar oud) aldaar in 1691. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend,
trouwde (2) met Cecilia Godin, overleden in Amsterdam op
dinsdag 8 december 1637. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

VIIb.

Louis de Geer, zoon van Louys de Geer (VI) [blz. 2] en Jeanne de Neille, gedoopt in
Luik [Luik, België] op dinsdag 17 november 1587, heer van Österby, overleden (64 jaar
oud) in Amsterdam op woensdag 19 juni 1652, trouwde met Adrienne Gérard.
Uit dit huwelijk 14 kinderen.
1.
Jenneke de Geer.
2.
Steven de Geer.
3.
Ida de Geer, gedoopt in Amsterdam in de Oude Waalse Kerk op
woensdag 16 september 1615, jong overleden.
4.
Ida de Geer, gedoopt in Amsterdam in de Oude Waalse Kerk op
woensdag 19 oktober 1616, trouwde met Karel de Besche. Uit dit huwelijk
zijn mij geen kinderen bekend.
5.
Elisabeth de Geer, gedoopt in Amsterdam in de Oude Waalse Kerk op
vrijdag 1 december 1617.
6.
Maria de Geer, gedoopt in Amsterdam in de Oude Waalse Kerk op
zondag 30 december 1618, overleden (ongeveer 1 jaar oud) aldaar in
augustus 1620.
7.
Maria de Geer, gedoopt in Amsterdam in de Oude Waalse Kerk op
woensdag 26 augustus 1620.
8.
Laurens de Geer, geboren omstreeks 1622, overleden (ongeveer 44 jaar
oud) in 1666, volgt VIIIa [blz. 5].
9.
Louys de Geer, geboren in Amsterdam op zondag 3 juli 1622, overleden (73
jaar oud) op donderdag 22 december 1695, volgt VIIIb [blz. 5].
10.
Emanuel de Geer, gedoopt in Amsterdam in de Oude Waalse Kerk op
donderdag 28 november 1624.
11.
Sara de Geer, gedoopt in Amsterdam in de Oude Waalse Kerk op
woensdag 21 januari 1626.
12.
Adriana de Geer, gedoopt in Amsterdam in de Oude Waalse Kerk op
woensdag 21 april 1627, begraven in Wildervank op maandag 29 mei 1684,
trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 24 jaar oud) in Amsterdam
op dinsdag 28 november 1645 met Adriaen Trip, gedoopt in Amsterdam in de
Nieuwe Kerk op zondag 3 januari 1621, heer van Warffumborg. Uit dit huwelijk
zijn mij geen kinderen bekend.
13.
Jean de Geer, gedoopt in Amsterdam in de Oude Waalse Kerk op
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14.

woensdag 16 juni 1632.
Benjamin de Geer, gedoopt in Amsterdam in de Oude Waalse Kerk op
donderdag 28 december 1634.

Louis de Geer.
De grote kanonnenproducent voor de protestantse zaak in Duitsland, maar ook voor de
Nederlandse admiraliteit en de VOC en WIC. Hij introduceerde de Waalse hoogoven in Zweden en
bouwde in dat land het eerste grootschalige bedrijvencomplex op. Hij was een zwager van Pieter
Corneliszoon Hooft en Jacob en Elias Trip. De adellijke familie De Geer was en is vooraanstaand
in zowel Nederland als Zweden. Twee afstammelingen waren premier van Zweden, een
afstammeling was premier van Nederland, ook programmamaker Ursul de Geer is een
afstammeling.
Biografie.
Louis de Geer was afkomstig uit Luik, vanouds een centrum voor ijzerertswinning. Zijn exacte
geboortedatum is niet bekend. Hij werd gedoopt op 17 november 1587, en moet kort daarvoor
geboren zijn. Het stamslot van zijn familie stond in Geer (België). Hij was nog geen tien jaar oud
toen zijn vader naar Dordrecht verhuisde. Nadat zijn vader overleden was werd hij als vijftienjarige
naar La Rochelle gestuurd om daar het vak van koperslager te leren. Drie jaar later, in 1605,
keerde hij terug in Dordrecht. Hij trouwde daar met Adrienne Gérard, die ook tot de plaatselijke
Luikse gemeenschap behoorde.
Als rijke bankier en industrieel kwam hij naar Amsterdam (1615). In 1615 voerde hij, met
toestemming van de Staten-Generaal, 400 kanonnen en kogels in ten behoeve van de
admiraliteiten en dreef nadien nog een uitgebreide handel in krijgsbehoeften. Een dergelijke
uitgebreide handel werd ook gedreven door zijn zwager, Elias Trip, eveneens gevestigd in
Amsterdam.
Het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog in 1618 en het hervatten van de opstand in 1621 deden
de vraag naar wapens toenemen en joegen de prijzen omhoog. Al in 1618 leverde hij wapens aan
Gustaaf II Adolf van Zweden en in 1623 had hij zich ingekocht in een Zweedse handelscompagnie
(misschien met behulp van Jan Rutgers, eveneens afkomstig uit Dordrecht).
In 1627 emigreerde De Geer naar Zweden, voornamelijk om de lasten van de tol in de Sont te
omzeilen. Louis verkreeg van de Zweedse koning het monopolie op de koper- en ijzerhandel en
werkte zo goed en kwaad als het ging samen met de familie Trip en De Besche. In 1634 kocht hij
het Huis met de Hoofden op de Keizersgracht, inclusief de schilderijen en de bloembollen. In deze
periode vormde dit huis ook een gastvrij ontmoetingspunt van vrijdenkers die in het tolerante
Amsterdam een veilige haven vonden. Zowel vader Louis als zoon Laurens de Geer
ondersteunden studie en publicaties van dissidente schrijvers en filosofen. Zo realiseerden zij in
hun huis een veelzijdige bibliotheek, onder meer ten behoeve van het werk van Comenius.
Zijn vrouw stierf na de geboorte van het zestiende kind. In 1638 leidde hij Karel X Gustaaf van
Zweden in Amsterdam rond.
De Geer trok in 1640 opnieuw naar Zweden en werd in het daaropvolgende jaar in de adelstand
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verheven. De titel stelde hem in staat driekwart van de gepachte landerijen te kopen. Toen was hij
heer van Österby, etc. in Uppland, een mijnbouwgebied ten noorden van Stockholm. Zijn huis in
Stockholm is tegenwoordig de Nederlandse ambassade.
De Geer reisde in opdracht van Axel Oxenstierna naar Amsterdam om steun te verwerven bij een
oorlog tegen Denemarken. De Geer leverde in 1644 een complete marine, 32 schepen met
zeelieden, wapentuig en officieren, zodat Fehmarn door de Zweden kon worden bezet. De Geer
bekostigde een deel van de expeditie zelf, want ook Denemarken wierf wapens, schepen en
manschappen in de Republiek. Ten slotte wordt De Geer ook genoemd als stichter van de
Zweedse Afrikacompagnie. De oprichting leidde tot een rel in Amsterdam (1649). Tijdens zijn
laatste reis naar Zweden werd Louis de Geer ziek en keerde terug naar Amsterdam.
Laurens de Geer was in 1657 betrokken bij de slavenhandel van Guinee op Curaçao, samen met
Philip van Hulten. De familie De Geer bewoonde het kasteel te Finspång. In 1662 kwam plotseling
een einde aan de suprematie van het Hollandse kapitaal in de Zweedse mijnbouw en
metaalindustrie. De bibliotheek van De Geer is nog intact en staat in de Zweedse stad Norrköping.

VIIc.

Mattyas de Geer, zoon van Louys de Geer (VI) [blz. 2] en Jeanne de Neille, geboren in
1589,
een dochter.
1.
Johanna de Geer, trouwde met haar neef Hendrick Trip, zoon van Jacob
Trip en Margarita de Geer (VIIa) [blz. 2]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.

Generatie VIII
VIIIa.

Laurens de Geer, zoon van Louis de Geer (VIIb) [blz. 3] en Adrienne Gérard, geboren
omstreeks 1622, overleden (ongeveer 44 jaar oud) in 1666, begraven in
Ham [Somme, Frankrijk], trouwde met Margaretha van Crommon.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Johanna Margaretha de Geer, geboren in Amsterdam op
dinsdag 25 februari 1648, gedoopt aldaar in de Oude Waalse Kerk op
donderdag 27 februari 1648, overleden (ongeveer 31 jaar oud) in 1680,
trouwde (respectievelijk 31 en ongeveer 25 jaar oud) in Zuidwolde op
zondag 17 september 1679 met Louis Trip, geboren in
Norrköping [Ostergotlands, Zweden] in 1654, overleden (ongeveer 44 jaar
oud) in Warffum op woensdag 11 juni 1698. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.

VIIIb.

Louys de Geer, zoon van Louis de Geer (VIIb) [blz. 3] en Adrienne Gérard, geboren in
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Amsterdam op zondag 3 juli 1622, Heer van Finspong, Fossala, Ekesund, Ringstaholm,
Wenden, Ryssgärd en Rijnhuizen, overleden (73 jaar oud) Kasteel Finspong (Zweden)
op donderdag 22 december 1695, trouwde (respectievelijk 32 en 20 jaar oud) in Utrecht
op zondag 13 september 1654 met Jeanne Parmentier, geboren in Utrecht op
dinsdag 8 augustus 1634, overleden (75 jaar oud) Kasteel Eka (Zweden) op
vrijdag 24 januari 1710.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Jan Jacob de Geer, geboren in Jutphaas op woensdag 4 augustus 1666,
overleden (72 jaar oud) in Utrecht op dinsdag 16 september 1738, volgt
IX [blz. 6].

Generatie IX
IX.

Jan Jacob de Geer, zoon van Louys de Geer (VIIIb) [blz. 5] en Jeanne Parmentier,
geboren in Jutphaas op woensdag 4 augustus 1666, heer van Gimo, Finspong en
Fossala, overleden (72 jaar oud) in Utrecht op dinsdag 16 september 1738, trouwde
(respectievelijk 38 en 21 jaar oud) in 's-Gravenhage op maandag 6 oktober 1704 met
Jacquelina Cornelia van Assendelft, geboren in 's-Gravenhage op
zondag 6 december 1682, overleden (71 jaar oud) in Utrecht op maandag 20 mei 1754.
Uit dit huwelijk 3 zonen.
1.
Louys de Geer, trouwde op woensdag 20 december 1730 met Eva Christina
Barones. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
2.
Jan Jacob de Geer, geboren op zondag 28 januari 1714, overleden (67 jaar
oud) in Jutphaas op woensdag 3 oktober 1781, volgt X [blz. 6].
3.
Carel van Geer van Leufsta, heer van Leufsta, Hammarby-Wäsby, Orbyhus,
Oesterby, Kättslinge, Carlsholm, Strömberg, Walnora Wassland, Fors en
Aekerby, trouwde met Catharina Charlotte Ribbing. Uit dit huwelijk zijn mij
geen kinderen bekend.

Generatie X
X.

Jan Jacob de Geer, zoon van Jan Jacob de Geer (IX) [blz. 6] en Jacquelina Cornelia
van Assendelft, geboren in Kasteel Finspong op zondag 28 januari 1714, heer van
Rijnhuizen, ‘t Gein, Oudegein, Maarn, Maarsbergen, Broeckhuysen en Wynesteyn,
overleden (67 jaar oud) in Jutphaas op woensdag 3 oktober 1781, trouwde
(respectievelijk 23 en 17 jaar oud) (1) in Maarsbergen op dinsdag 27 augustus 1737 met
Constantia Clara Tamminga, geboren in Maarsbergen op zaterdag 6 januari 1720,
vrouwe van Maarsbergen, overleden (33 jaar oud) in Jutphaas op
zondag 12 augustus 1753.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Jan Jacob de Geer, geboren in Utrecht op donderdag 29 oktober 1750,
overleden (68 jaar oud) in Jutphaas op donderdag 13 mei 1819, volgt
XIa [blz. 7].
2.
Clara Charlotta de Geer, geboren in Jutphaas op
donderdag 9 augustus 1753, overleden (50 jaar oud) aldaar op
donderdag 3 november 1803, trouwde (respectievelijk 18 en 20 jaar oud) in
Jutphaas op vrijdag 1 mei 1772 met Willem Hendrik van Utenhove, geboren
in 's-Gravenhage op dinsdag 1 februari 1752, overleden (32 jaar oud) in
Utrecht op maandag 29 november 1784. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.
Jan Jacob de Geer, trouwde (respectievelijk 41 en 33 jaar oud) (2) in Nijmegen op
dinsdag 30 september 1755 met Theodora Anna van Haeften van Wadenoyen,
geboren in Ophemert in het kasteel op maandag 15 december 1721, overleden (79 jaar
oud) in Jutphaas op maandag 7 december 1801.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
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1.

2.

Willem Carel Pieter de Geer, geboren in Utrecht op dinsdag 20 maart 1759,
overleden (72 jaar oud) in Jutphaas op vrijdag 28 oktober 1831, volgt
XIb [blz. 7].
Barthold de Geer, geboren in Jutphaas op woensdag 5 augustus 1761,
overleden (76 jaar oud) in Utrecht op zaterdag 28 april 1838, volgt XIc [blz. 7].

Generatie XI
XIa.

Jhr. Jan Jacob de Geer, zoon van Jan Jacob de Geer (X) [blz. 6] en Constantia Clara
Tamminga, geboren in Utrecht op donderdag 29 oktober 1750, overleden (68 jaar oud)
in Jutphaas op donderdag 13 mei 1819, trouwde (respectievelijk 38 en 18 jaar oud) in
Utrecht op zondag 12 april 1789 met Jeanne Agathe Meinertzhagen, geboren in
Amsterdam op donderdag 23 augustus 1770, gedoopt aldaar op
zondag 26 augustus 1770, overleden (86 jaar oud) in Jutphaas op
donderdag 27 november 1856.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Jkvr. Constance Clara Charlotte de Geer, geboren in Utrecht op
zondag 16 september 1792, overleden (72 jaar oud) in 's-Gravenhage op
vrijdag 4 november 1864, trouwde (respectievelijk 22 en 30 jaar oud) (1) in
Utrecht op woensdag 1 maart 1815 met Mr. Jan Louis Karsseboom,
geboren in Haarlem op zaterdag 11 september 1784, overleden (32 jaar oud)
aldaar op donderdag 24 april 1817. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend, trouwde (respectievelijk 40 en 54 jaar oud) (2) in 's-Gravenhage op
woensdag 24 april 1833 met Mr. Jacobus Douw Loke, geboren in Vlissingen
op zaterdag 6 februari 1779, overleden (58 jaar oud) in 's-Gravenhage op
zaterdag 28 oktober 1837. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend,
trouwde (respectievelijk 47 en 63 jaar oud) (3) in 's-Gravenhage op
donderdag 27 augustus 1840 met Jan Carel von Waldkirch, geboren in
Grave op woensdag 30 april 1777, overleden (63 jaar oud) in 's-Gravenhage
op maandag 8 februari 1841. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend,
trouwde (respectievelijk 51 en 53 jaar oud) (4) in 's-Gravenhage op
donderdag 5 september 1844 met Jhr. Ewoud van der Dussen, geboren in
Amsterdam op vrijdag 15 april 1791, overleden (68 jaar oud) aldaar op
zondag 7 augustus 1859. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
2.
Jan Jacob de Geer, geboren in Utrecht op vrijdag 13 februari 1795,
overleden (33 jaar oud) in Jutphaas op maandag 9 juni 1828, volgt
XIIa [blz. 8].

XIb.

Jhr. Willem Carel Pieter de Geer, zoon van Jan Jacob de Geer (X) [blz. 6] en
Theodora Anna van Haeften van Wadenoyen, geboren in Utrecht op
dinsdag 20 maart 1759, overleden (72 jaar oud) in Jutphaas op vrijdag 28 oktober 1831,
trouwde (respectievelijk 23 en 26 jaar oud) in Utrecht op dinsdag 2 juli 1782 met
Isabella Charlotta Amelia rijksgravin van Nassau la Lecq, geboren in Utrecht op
vrijdag 25 juli 1755, overleden (86 jaar oud) aldaar op maandag 7 februari 1842.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Jan Jacob de Geer, geboren in Utrecht op zaterdag 3 april 1784, overleden
(87 jaar oud) aldaar op maandag 6 november 1871, volgt XIIb [blz. 8].
2.
Jan Floris Anne de Geer, geboren in Utrecht op
donderdag 2 november 1786, overleden (55 jaar oud) aldaar op
zondag 27 maart 1842, volgt XIIc [blz. 9].
3.
Jkvr. Dorothee Annette Antoinette Gustave de Geer, geboren in Utrecht op
woensdag 14 mei 1788, overleden (90 jaar oud) aldaar op
donderdag 13 februari 1879.

XIc.

Jhr. Barthold de Geer, zoon van Jan Jacob de Geer (X) [blz. 6] en Theodora Anna van
Haeften van Wadenoyen, geboren in Jutphaas op woensdag 5 augustus 1761, heer van
Jutphaas en Plettenburch, overleden (76 jaar oud) in Utrecht op zaterdag 28 april 1838,
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trouwde (respectievelijk 21 en 27 jaar oud) in Utrecht op zondag 18 augustus 1782 met
Jacoba Gisbertha Beatrix van Vianen, geboren in Utrecht op
donderdag 19 december 1754, overleden (80 jaar oud) in Jutphaas op
zaterdag 18 juli 1835.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
1.
Mr. Jan Louis Willem de Geer, geboren in Utrecht op
zondag 14 november 1784, heer van Jutphaas, overleden (72 jaar oud) in
Utrecht op dinsdag 3 november 1857.
2.
Jhr. Herman Dirk de Geer, geboren in Utrecht op zaterdag 11 maart 1786,
overleden (64 jaar oud) aldaar op maandag 27 mei 1850, trouwde
(respectievelijk 31 en 32 jaar oud) in Utrecht op vrijdag 21 maart 1817 met
Adrienne Eva Jeanne van Asch van Wijck, geboren in Utrecht op
maandag 27 september 1784, overleden (70 jaar oud) aldaar op
zondag 13 mei 1855. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Anthony Gustaaf de Geer, geboren in Utrecht op maandag 18 februari 1788,
overleden (82 jaar oud) aldaar op donderdag 16 februari 1871, volgt
XIId [blz. 9].
4.
Jkvr. Madeleine Theodora Carolina de Geer, geboren in Utrecht op
zaterdag 7 november 1789, overleden (79 jaar oud) aldaar op
zaterdag 17 april 1869.
5.
Jhr.dr. Barthold Reinier de Geer, geboren in Utrecht op
zaterdag 7 november 1789, overleden (50 jaar oud) in Jutphaas op
vrijdag 1 mei 1840.
6.
Jkvr. Jacoba Gijsbertha de Geer, geboren in Jutphaas op
dinsdag 14 mei 1793, overleden (70 jaar oud) in Zeist op
dinsdag 26 mei 1863.
7.
Theodora Constance de Geer, geboren in Jutphaas op
maandag 18 juli 1796, overleden (16 jaar oud) in Utrecht op
woensdag 7 april 1813.

Generatie XII
XIIa.

Jhr. Jan Jacob de Geer, zoon van Jhr. Jan Jacob de Geer (XIa) [blz. 7] en Jeanne
Agathe Meinertzhagen, geboren in Utrecht op vrijdag 13 februari 1795, heer van
Rijnhuizen, overleden (33 jaar oud) in Jutphaas op maandag 9 juni 1828, trouwde
(respectievelijk 29 en 22 jaar oud) in Jutphaas op donderdag 27 januari 1825 met
Martha Jeanne Meinertzhagen, geboren in Bremen [Bremen, Duitsland] op
woensdag 7 juli 1802, overleden (74 jaar oud) in Utrecht op
zaterdag 11 november 1876.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Jan Jacob de Geer, geboren in Jutphaas op vrijdag 23 december 1825,
overleden (58 jaar oud) aldaar op woensdag 9 juli 1884, volgt XIIIa [blz. 10].
2.
Jhr. Henri Louis de Geer, geboren in Jutphaas op zaterdag 10 maart 1827,
overleden (55 jaar oud) in Beverwijk op zaterdag 17 februari 1883, trouwde
(respectievelijk 51 en 26 jaar oud) in Bennebroek op vrijdag 1 november 1878
met Suzanna Maria Christina Jongh, geboren in Arnhem op
woensdag 25 augustus 1852, overleden (82 jaar oud) in Scheveningen op
maandag 26 november 1934. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

XIIb.

Jhr. Jan Jacob de Geer, zoon van Jhr. Willem Carel Pieter de Geer (XIb) [blz. 7] en
Isabella Charlotta Amelia rijksgravin van Nassau la Lecq, geboren in Utrecht op
zaterdag 3 april 1784, heer van Oudegein, overleden (87 jaar oud) in Utrecht op
maandag 6 november 1871, trouwde (respectievelijk 24 en 28 jaar oud) in Utrecht op
zondag 11 december 1808 met Jkvr. Elisabeth Sophia Falck, geboren in Utrecht op
donderdag 24 februari 1780, overleden (67 jaar oud) aldaar op
donderdag 17 februari 1848.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
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Willem Carel Emile de Geer, geboren in Utrecht op vrijdag 20 oktober 1809,
overleden (46 jaar oud) in
Djokjakarta [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op dinsdag 6 mei 1856,
volgt XIIIb [blz. 10].
Jkvr. Carolina Petronella de Geer, geboren in Utrecht op
vrijdag 10 december 1813, overleden (77 jaar oud) aldaar op
woensdag 24 december 1890, trouwde (respectievelijk 25 en 31 jaar oud) in
Utrecht op vrijdag 31 mei 1839 met Mr. Gerhardus Johannes Fabius,
geboren in Amsterdam op zondag 26 juli 1807, overleden (82 jaar oud) in
Utrecht op dinsdag 3 september 1889. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.
Jkvr. Isabella Theodora Maria de Geer, geboren in Utrecht op
zaterdag 16 december 1815, overleden (42 jaar oud) aldaar op
donderdag 11 februari 1858, trouwde (respectievelijk 32 en 39 jaar oud) in
Utrecht op donderdag 18 mei 1848 met Jhr.mr. Anthony Michiel Cornelis
van Asch van Wijck, geboren in Utrecht op zondag 21 augustus 1808,
overleden (66 jaar oud) aldaar op donderdag 3 december 1874. Uit dit
huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Jkvr. Elisabeth Helena Jacoba de Geer, geboren in Utrecht op
maandag 19 mei 1817, overleden (72 jaar oud) in Zutphen op
woensdag 29 mei 1889.
Jhr. Jan Floris Willem de Geer, geboren in Utrecht op
donderdag 26 november 1818, overleden (76 jaar oud) in 's-Gravenhage op
donderdag 31 oktober 1895.
Jan Jacob de Geer van Oudegein, geboren in Utrecht op
zondag 5 maart 1820, overleden (90 jaar oud) aldaar op
zaterdag 25 februari 1911, volgt XIIIc [blz. 11].
Jkvr. Constance Sophia Adolphine de Geer, geboren in Utrecht op
dinsdag 13 maart 1821, overleden (82 jaar oud) aldaar op
zaterdag 20 februari 1904.

XIIc.

Jhr. Jan Floris Anne de Geer, zoon van Jhr. Willem Carel Pieter de Geer
(XIb) [blz. 7] en Isabella Charlotta Amelia rijksgravin van Nassau la Lecq, geboren in
Utrecht op donderdag 2 november 1786, overleden (55 jaar oud) aldaar op
zondag 27 maart 1842, trouwde (respectievelijk 32 en 27 jaar oud) in Haarlem op
zaterdag 30 oktober 1819 met Jkvr. Regina Catharina Huyghens, geboren in
Amsterdam op zondag 12 augustus 1792, overleden (28 jaar oud) in Haarlem op
donderdag 16 november 1820.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Carel Willem Emile Catharinus de Geer, geboren in Haarlem op
zaterdag 4 november 1820, overleden (79 jaar oud) in
Brussel [Vlaams-Brabant, België] op zaterdag 24 februari 1900, volgt
XIIId [blz. 11].

XIId.

Jhr. Anthony Gustaaf de Geer, zoon van Jhr. Barthold de Geer (XIc) [blz. 7] en
Jacoba Gisbertha Beatrix van Vianen, geboren in Utrecht op maandag 18 februari 1788,
overleden (82 jaar oud) aldaar op donderdag 16 februari 1871, trouwde (respectievelijk
23 en 20 jaar oud) in Utrecht op woensdag 18 september 1811 met Hester van Lintelo
tot de Marsch, geboren in Hoogezand op donderdag 10 maart 1791, overleden (78 jaar
oud) in Utrecht op zondag 2 januari 1870.
Uit dit huwelijk 4 zonen.
1.
Barthold Jacob de Geer, geboren in Utrecht op
donderdag 12 december 1816, overleden (86 jaar oud) in Jutphaas op
dinsdag 4 augustus 1903, volgt XIIIe [blz. 12].
2.
Doodgeboren zoon de Geer, geboren in Utrecht op dinsdag 26 juni 1821.
3.
Egbert de Geer, geboren in Utrecht op vrijdag 6 december 1822, overleden
(64 jaar oud) in Zeist op donderdag 11 augustus 1887, volgt XIIIf [blz. 13].
4.
Lodewijk de Geer, geboren in Utrecht op woensdag 28 december 1831,
9

overleden (77 jaar oud) in Velp op vrijdag 5 maart 1909, volgt XIIIg [blz. 14].

Generatie XIII
XIIIa.

Jhr.mr. Jan Jacob de Geer, zoon van Jhr. Jan Jacob de Geer (XIIa) [blz. 8] en Martha
Jeanne Meinertzhagen, geboren in Jutphaas op vrijdag 23 december 1825, heer van
Rijnhuizen, burgemeester van Vreeland en Nigtevecht, overleden (58 jaar oud) in
Jutphaas op woensdag 9 juli 1884, trouwde (respectievelijk 29 en 22 jaar oud) in
Amsterdam op donderdag 22 maart 1855 met Henriette Elisabeth Luden, geboren in
Amsterdam op zaterdag 16 februari 1833, overleden (33 jaar oud) in Jutphaas op
dinsdag 5 februari 1867.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Jhr. Jan Jacob de Geer, geboren in Utrecht op dinsdag 20 mei 1856,
overleden (2 maanden oud) in Jutphaas op zondag 17 augustus 1856.
2.
Jkvr. Ada Mathilde de Geer, geboren in Jutphaas op
maandag 2 november 1857, overleden (86 jaar oud) aldaar op
zaterdag 27 november 1943, trouwde (respectievelijk 22 en 23 jaar oud) in
Jutphaas op zondag 17 oktober 1880 met Gijsbert Carel Duco baron van
Hardenbroek van Lockhorst, geboren in Zeist op woensdag 15 juli 1857,
overleden (44 jaar oud) in Jutphaas op vrijdag 17 januari 1902. Uit dit huwelijk
zijn mij geen kinderen bekend.

XIIIb.

Jhr.mr. Willem Carel Emile de Geer, zoon van Jhr. Jan Jacob de Geer
(XIIb) [blz. 8] en Jkvr. Elisabeth Sophia Falck, geboren in Utrecht op
vrijdag 20 oktober 1809, overleden (46 jaar oud) in
Djokjakarta [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op dinsdag 6 mei 1856, trouwde
(respectievelijk 28 en 26 jaar oud) in Utrecht op donderdag 8 maart 1838 met Jkvr.
Jeanne Henriette Hubertina van Asch van Wijck, geboren in Utrecht op
dinsdag 11 juni 1811, overleden (37 jaar oud) in
Soerakarta [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op donderdag 3 mei 1849.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
1.
Jkvr. Jacoba Elisabeth Isabella Carolina de Geer, geboren in
Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op woensdag 10 juli 1839,
overleden (29 jaar oud) in Groningen op zaterdag 5 juni 1869, trouwde
(respectievelijk 23 en 26 jaar oud) in Barneveld op donderdag 24 juli 1862 met
Ds. Johannes Jacobus Ahasuerus Ploos van Amstel, geboren in
Nieuwer Amstel op maandag 2 november 1835, overleden (59 jaar oud) in
Reitsum op vrijdag 2 augustus 1895. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.
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Jkvr. Hubertine Adriane Jeanne de Geer, geboren in
Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op vrijdag 2 oktober 1840,
overleden (76 jaar oud) in Amsterdam op woensdag 20 juni 1917, trouwde
(respectievelijk 26 en 25 jaar oud) in Utrecht op donderdag 2 mei 1867 met
Corneille Jean Mari Dijkmans, geboren in Werkhoven op
zondag 13 juni 1841, overleden (53 jaar oud) in Amsterdam op
zondag 26 augustus 1894. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Herman Adriaan de Geer, geboren in
Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op maandag 7 maart 1842,
overleden (51 jaar oud) in Hilversum op vrijdag 2 februari 1894, volgt
XIVa [blz. 16].
Jkvr. Kenau de Geer, geboren in
Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op woensdag 3 januari 1844,
overleden (15 jaar oud) in Utrecht op zondag 7 augustus 1859.
Theodoor Anne Carel de Geer, geboren in
Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op
woensdag 5 februari 1845, overleden (88 jaar oud) in 's-Gravenhage op
zaterdag 12 augustus 1933, volgt XIVb [blz. 16].
Jhr. Carel Emile Hubert Jan de Geer, geboren in
Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op zondag 26 juli 1846,
overleden (29 jaar oud) aldaar op zaterdag 18 december 1875.
Jhr. Lodewijk de Geer, geboren in
Soerakarta [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] in februari 1848.

XIIIc.

Jhr. Jan Jacob de Geer van Oudegein, zoon van Jhr. Jan Jacob de Geer
(XIIb) [blz. 8] en Jkvr. Elisabeth Sophia Falck, geboren in Utrecht op
zondag 5 maart 1820, heer van Oudegein, overleden (90 jaar oud) in Utrecht op
zaterdag 25 februari 1911, trouwde (respectievelijk 56 en 36 jaar oud) in Utrecht op
donderdag 12 oktober 1876 met Charlotta Gerardina van Hengst, geboren in Zeist op
woensdag 18 maart 1840, overleden (74 jaar oud) in Utrecht op
maandag 4 januari 1915.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Hermine Caroline Josephine de Geer, geboren in Utrecht op
donderdag 3 oktober 1878, vrouwe van Oudegein, overleden (52 jaar oud) in
's-Gravenhage op dinsdag 7 oktober 1930.

XIIId.

Mr. Carel Willem Emile Catharinus de Geer, zoon van Jhr. Jan Floris Anne de Geer
(XIIc) [blz. 9] en Jkvr. Regina Catharina Huyghens, geboren in Haarlem op
zaterdag 4 november 1820, overleden (79 jaar oud) in Brussel [Vlaams-Brabant, België]
op zaterdag 24 februari 1900, trouwde (respectievelijk 22 en 23 jaar oud) (1) in Utrecht
op donderdag 21 september 1843 met Jkvr. Eleonora Adrienne de Casembroot,
geboren in Deventer op donderdag 24 augustus 1820, overleden (36 jaar oud) in Utrecht
op woensdag 10 december 1856.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Jkvr. Jeanne Adrienne de Geer, geboren in Utrecht op
zaterdag 20 juli 1844, overleden (32 jaar oud) in Arnhem op
zaterdag 18 november 1876.
2.
Doodgeboren zoon de Geer, geboren in Bunnik op zaterdag 6 februari 1847.
Mr. Carel Willem Emile Catharinus de Geer, trouwde (respectievelijk 38 en 26 jaar
oud) (2) in Elberfeld [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] op vrijdag 3 december 1858 met
Selma von der Heydt, geboren in Elberfeld [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] op
zaterdag 28 juli 1832, overleden (52 jaar oud) in Parijs [Val-D’oise, Frankrijk] op
dinsdag 17 maart 1885.
Uit dit huwelijk 2 dochters.
1.
Jkvr. Bertha Eleonore de Geer, geboren in Renkum op
donderdag 4 oktober 1860, overleden (74 jaar oud) in Rotterdam op
woensdag 10 oktober 1934, trouwde (respectievelijk 25 en 30 jaar oud) (1) in
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2.

Rotterdam op donderdag 24 juni 1886 met Jan Gerrit Thomas van der
Horst, geboren in Arnhem op woensdag 2 januari 1856, overleden (41 jaar
oud) op zaterdag 6 november 1897. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend, trouwde (respectievelijk 38 en 41 jaar oud) (2) in Rotterdam op
donderdag 27 juli 1899 met Ds. Hendrik Metz, geboren in Amsterdam op
zondag 11 april 1858, overleden (64 jaar oud) in Rotterdam op
zaterdag 24 maart 1923. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Jkvr. Anna Henriette Paulina de Geer, geboren in Arnhem op
dinsdag 31 maart 1863, overleden (76 jaar oud) in
Saverne [Rhin (Bas), Frankrijk] op vrijdag 26 januari 1940, trouwde (22 jaar
oud) (1) in Boulogne-Sur-Seine [Val-D’oise, Frankrijk] op
woensdag 5 augustus 1885 met Constant Mottaz, geboren in
Syens [Vaud, Zwitserland], overleden in Lausanne [Vaud, Zwitserland] op
zondag 24 november 1889. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend,
trouwde (26 jaar oud) (2) in Londen [South east england, Groot Brittanië] op
woensdag 18 december 1889, (gescheiden in Fribourg [Fribourg, Zwitserland]
op woensdag 6 juli 1904) met Wilhelm Theodor Nillius. Uit dit huwelijk zijn
geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 43 en 35 jaar oud) (3) in
Arzviller [Moselle, Frankrijk] op zaterdag 19 mei 1906 met Emile Wilhelm
Krebs, geboren in Keskastel [Rhin (Bas), Frankrijk] op
donderdag 26 januari 1871, overleden (70 jaar oud) in
Saverne [Rhin (Bas), Frankrijk] op maandag 14 april 1941. Uit dit huwelijk zijn
mij geen kinderen bekend.

Mr. Carel Willem Emile Catharinus de Geer, trouwde (respectievelijk 67 en 22 jaar
oud) (3) in Linschoten op donderdag 27 september 1888 met Maria Margaretha
Schreinemakers, geboren in Roermond op zondag 1 april 1866, overleden (53 jaar
oud) in Brussel [Vlaams-Brabant, België] op dinsdag 24 juni 1919.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Jkvr. Jeanne Catharina de Geer, geboren in 's-Gravenhage in oktober 1899,
overleden (64 jaar oud) in Parijs [Val-D’oise, Frankrijk] op zondag 5 juli 1964,
trouwde (respectievelijk 18 en 41 jaar oud) in Parijs [Val-D’oise, Frankrijk] op
woensdag 10 oktober 1917 met Edouard André de Noyelle, geboren in
Sedan [Ardennes, Frankrijk] op woensdag 22 maart 1876, overleden (84 jaar
oud) in Parijs [Val-D’oise, Frankrijk] op maandag 22 augustus 1960. Uit dit
huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
XIIIe.

Mr. Barthold Jacob de Geer, zoon van Jhr. Anthony Gustaaf de Geer (XIId) [blz. 9] en
Hester van Lintelo tot de Marsch, geboren in Utrecht op donderdag 12 december 1816,
overleden (86 jaar oud) in Jutphaas op dinsdag 4 augustus 1903, trouwde
(respectievelijk 29 en 21 jaar oud) in Zeist op woensdag 12 augustus 1846 met Jkvr.
Cornelia Anna Alexandrina Louisa van Asch van Wijck, geboren in Utrecht op
donderdag 24 maart 1825, overleden (75 jaar oud) aldaar op maandag 11 juni 1900.
Uit dit huwelijk 12 kinderen.
1.
Jkvr. Hester Gustafva Bartholdine Cornelie de Geer, geboren in
Maarsseveen op zaterdag 29 mei 1847, overleden (57 jaar oud) in
's-Gravenhage op vrijdag 13 januari 1905, trouwde (respectievelijk 41 en 37
jaar oud) in Utrecht op donderdag 21 februari 1889 met Hendrik baron van
Hogendorp, geboren in 's-Gravenhage op dinsdag 17 juni 1851, overleden
(51 jaar oud) aldaar op zaterdag 13 september 1902. Uit dit huwelijk zijn mij
geen kinderen bekend.
2.
Herman Hubert Adriaan Jan de Geer, geboren in Utrecht op
zaterdag 25 november 1848, overleden (60 jaar oud) in Doorn op
zaterdag 16 januari 1909, volgt XIVc [blz. 17].
3.
Jhr.mr. Anthony Gustaaf de Geer, geboren in Utrecht op
vrijdag 28 december 1849, overleden (46 jaar oud) in Haarlem op
dinsdag 8 december 1896.
4.
Jkvr. Jeanne Cornelie de Geer, geboren in Utrecht op
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XIIIf.

dinsdag 13 januari 1852, overleden (35 jaar oud) aldaar op
donderdag 16 juni 1887.
Jkvr. Cornelie Bartholdine de Geer, geboren in Utrecht op
zaterdag 3 september 1853, overleden (19 jaar oud) aldaar op
maandag 6 januari 1873.
Jkvr. Jacoba Theodora Madeleine Cornelie de Geer, geboren in Zeist op
woensdag 20 juni 1855, overleden (68 jaar oud) in
Londen [South east england, Groot Brittanië] op zondag 29 juli 1923, trouwde
(respectievelijk 23 en 22 jaar oud) in Utrecht op donderdag 25 juli 1878 met
Henry van Son, geboren in Pati [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op
woensdag 19 maart 1856, overleden (58 jaar oud) in Amsterdam op
donderdag 19 maart 1914. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Jkvr. Anna Maria Adriana Cornelia de Geer, geboren in Zeist op
woensdag 20 juli 1859, overleden (77 jaar oud) in Bilthoven op
woensdag 17 maart 1937, trouwde (respectievelijk 27 en 35 jaar oud) in
Utrecht op donderdag 17 februari 1887 met Jhr.mr. Christiaan Matthieu
Reinier Radermacher Schorer, geboren in Harderwijk op
woensdag 21 januari 1852, overleden (68 jaar oud) in De Bilt op
donderdag 1 april 1920. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Jhr. Barthold Cornelis de Geer, geboren in Utrecht op zondag 9 juni 1861,
overleden (2 jaar oud) aldaar op dinsdag 22 december 1863.
Louis de Geer, geboren in Jutphaas op zondag 31 augustus 1862, overleden
(70 jaar oud) in 's-Gravenhage op vrijdag 16 september 1932, volgt
XIVd [blz. 17].
Jhr. Barthold Jacob de Geer, geboren in Utrecht op
woensdag 30 september 1863, overleden (26 jaar oud) aldaar op
zondag 24 augustus 1890.
Barthold Jacob de Geer, geboren in Utrecht op zaterdag 27 februari 1864,
overleden (8 maanden oud) aldaar op zaterdag 19 november 1864.
Jkvr. Mathilde Margaretha Cornelie de Geer, geboren in Utrecht op
zondag 24 maart 1867, overleden (77 jaar oud) in Hilversum op
vrijdag 2 maart 1945, trouwde (respectievelijk 22 en 39 jaar oud) in Utrecht op
donderdag 16 mei 1889 met Willem Boissevain, geboren in Amsterdam op
zaterdag 7 juli 1849, overleden (75 jaar oud) in Hilversum op
vrijdag 12 juni 1925. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

Jhr.mr. Egbert de Geer, zoon van Jhr. Anthony Gustaaf de Geer (XIId) [blz. 9] en
Hester van Lintelo tot de Marsch, geboren in Utrecht op vrijdag 6 december 1822,
overleden (64 jaar oud) in Zeist op donderdag 11 augustus 1887, trouwde
(respectievelijk 25 en 22 jaar oud) (1) in Zeist op donderdag 22 juni 1848 met Anna
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Maria Adrienne van der Voort, geboren in Amsterdam op zaterdag 27 augustus 1825,
overleden (33 jaar oud) in Zeist op dinsdag 9 augustus 1859.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
Anthony Gustaaf Egbert de Geer, geboren in Zeist op
dinsdag 16 september 1851, overleden (28 jaar oud) aldaar op
donderdag 10 juni 1880, volgt XIVe [blz. 18].
2.
Jkvr. Petronella Elisabeth Adriana de Geer, geboren in Amsterdam op
vrijdag 31 maart 1854, overleden (73 jaar oud) in De Bilt op vrijdag 1 juli 1927,
trouwde (respectievelijk 25 en 29 jaar oud) in Zeist op vrijdag 18 juli 1879 met
Jhr. Anton Theodoor Marie van Asch van Wijck, geboren in Utrecht op
vrijdag 28 september 1849, overleden (42 jaar oud) aldaar op
vrijdag 23 september 1892. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Jkvr. Anna Maria de Geer, geboren in Zeist op dinsdag 19 augustus 1856,
overleden (17 jaar oud) in Amsterdam op maandag 30 maart 1874.
4.
Jkvr. Hester Magdalena Jacoba de Geer, geboren in Amsterdam op
donderdag 5 mei 1859, overleden (1 jaar oud) aldaar op
donderdag 13 december 1860.
Jhr.mr. Egbert de Geer, trouwde (respectievelijk 38 en 26 jaar oud) (2) in Amsterdam
op donderdag 1 augustus 1861 met Henriëtta Jacoba Blaauw, geboren in Amsterdam
op maandag 3 november 1834, overleden (60 jaar oud) in Zeist op
zondag 18 november 1894.
Uit dit huwelijk 8 kinderen.
1.
Gilles Egbert de Geer, geboren in Amsterdam op
maandag 8 september 1862, overleden (79 jaar oud) in Zeist op
zaterdag 16 mei 1942, volgt XIVf [blz. 18].
2.
Jkvr. Hester Brigitta de Geer, geboren in Amsterdam op
zondag 20 december 1863, overleden (39 jaar oud) in Zeist op
zondag 14 juni 1903, trouwde (respectievelijk 30 en 32 jaar oud) in Zeist op
donderdag 24 mei 1894 met Jhr. Anne Elisa Willem Rutgers van
Rozenburg, geboren in 's-Gravenhage op zaterdag 22 juni 1861, overleden
(67 jaar oud) in Hatert op maandag 4 maart 1929. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
3.
Jkvr. Henriette Jacoba de Geer, geboren in Amsterdam op
zondag 20 december 1863, overleden (69 jaar oud) in Zeist op
donderdag 8 juni 1933, trouwde (respectievelijk 28 en 25 jaar oud) in Zeist op
woensdag 25 mei 1892 met Henry Johan Besier, geboren in Utrecht op
woensdag 17 april 1867, overleden (49 jaar oud) aldaar op
zondag 24 september 1916. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
4.
Willem de Geer, geboren in Amsterdam op maandag 4 juni 1866, overleden
(78 jaar oud) in Zeist op dinsdag 3 oktober 1944, volgt XIVg [blz. 18].
5.
Egbert de Geer, geboren in Amsterdam op zondag 29 augustus 1869,
overleden (75 jaar oud) in Zeist op woensdag 7 februari 1945, volgt
XIVh [blz. 19].
6.
Jkvr. Bregitta Wilhelmina Jacoba Gerbrandina de Geer, geboren in Zeist
op dinsdag 30 juli 1872, overleden (82 jaar oud) aldaar op
zaterdag 18 september 1954.
7.
Jkvr. Anna Elisabeth de Geer, geboren in Zeist op woensdag 27 mei 1874,
overleden (72 jaar oud) aldaar op woensdag 26 februari 1947.
8.
Doodgeboren dochter de Geer, geboren in Zeist op
donderdag 25 april 1878.
XIIIg.

Jhr.dr. Lodewijk de Geer, zoon van Jhr. Anthony Gustaaf de Geer (XIId) [blz. 9] en
Hester van Lintelo tot de Marsch, geboren in Utrecht op woensdag 28 december 1831,
overleden (77 jaar oud) in Velp op vrijdag 5 maart 1909, trouwde (respectievelijk 27 en
19 jaar oud) in Amsterdam op vrijdag 21 oktober 1859 met Petronella Elisabeth
Beckeringh, geboren in Amsterdam op vrijdag 31 januari 1840, overleden (62 jaar oud)
in Velp op donderdag 18 september 1902.
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Uit dit huwelijk 10 kinderen.
1.
Jhr. Anthony Gustaaf de Geer, geboren in Doesburg op vrijdag 8 juni 1866,
overleden (21 jaar oud) in Velp op vrijdag 27 april 1888.
2.
Jhr. Lodewijk de Geer, geboren in Groningen op
zaterdag 7 september 1867, overleden (1 jaar oud) aldaar op
donderdag 11 februari 1869.
3.
Jkvr. Sara Maria de Geer, geboren in Groningen op
dinsdag 13 oktober 1868, overleden (83 jaar oud) in Maarssen op
zaterdag 7 juni 1952, trouwde (respectievelijk 27 en 28 jaar oud) in Velp op
donderdag 20 augustus 1896 met Berend ten Cate, geboren in Enschede op
woensdag 26 februari 1868, overleden (56 jaar oud) in Maarssen op
dinsdag 30 september 1924. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
4.
Dirk Jan de Geer, geboren in Groningen op woensdag 14 december 1870,
overleden (89 jaar oud) in Soest op zondag 27 november 1960, volgt
XIVi [blz. 19].
5.
Jhr.dr. Lodewijk de Geer, geboren in Groningen op
zaterdag 27 januari 1872, overleden (32 jaar oud) in Losser op
donderdag 1 september 1904.
6.
Jkvr. Hester de Geer, geboren in Groningen op zaterdag 8 maart 1873,
overleden (35 jaar oud) aldaar op vrijdag 12 juni 1908.
7.
Jkvr. Petronella Elisabeth de Geer, geboren in Groningen op
maandag 7 september 1874, overleden (70 jaar oud) in 's-Gravenhage op
zondag 28 januari 1945, trouwde (beiden 24 jaar oud) in Velp op
woensdag 28 september 1898 met Emil Gerard van Hoogstraten, geboren
in Stad Almelo op maandag 13 oktober 1873, overleden (70 jaar oud) in
's-Gravenhage op zondag 31 oktober 1943. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
8.
Barthold Jacob de Geer, geboren in Groningen op
woensdag 3 november 1875, overleden (42 jaar oud) in Weesp op
vrijdag 13 september 1918, volgt XIVj [blz. 22].
9.
Jkvr. Jacoba Magdalena de Geer, geboren in Rotterdam op
zondag 1 september 1878, overleden (66 jaar oud) in Zeist op
zaterdag 30 juni 1945.
10.
Jkvr. Johanna de Geer, geboren in Rotterdam op zondag 11 januari 1880,
overleden (85 jaar oud) in Bilthoven op donderdag 9 december 1965, trouwde
(respectievelijk 32 en 27 jaar oud) in 's-Gravenhage op
donderdag 22 februari 1912 met Kornelis Daniël van Noppen, geboren in
Wijnjewoude op woensdag 29 oktober 1884, overleden (69 jaar oud) in Zwolle
op maandag 15 februari 1954. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
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Generatie XIV
XIVa.

Jhr. Herman Adriaan de Geer, zoon van Jhr.mr. Willem Carel Emile de Geer
(XIIIb) [blz. 10] en Jkvr. Jeanne Henriette Hubertina van Asch van Wijck, geboren in
Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op maandag 7 maart 1842, overleden
(51 jaar oud) in Hilversum op vrijdag 2 februari 1894, trouwde (respectievelijk 25 en 17
jaar oud) in Modjokerto [Oost-Vlaanderen, België] op woensdag 11 december 1867 met
Josephine Gerardine van Oven, geboren in Pasoeroean op
donderdag 14 november 1850, overleden (59 jaar oud) in
Halberstadt [Sachsen-Anhalt, Duitsland] op vrijdag 1 april 1910.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Jhr. Carel Willem Herman de Geer, geboren in Amsterdam op
vrijdag 28 mei 1869, overleden (36 jaar oud) in
Malang [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op vrijdag 6 oktober 1905.
2.
Jkvr. Jeanne Maria de Geer, geboren in
Modjokerto [Oost-Vlaanderen, België] op dinsdag 13 september 1870,
overleden (77 jaar oud) in Hoog Keppel op zaterdag 31 januari 1948, trouwde
(beiden 26 jaar oud) in Hilversum op zaterdag 17 juli 1897 met Jhr.Mr.
Leopold Adolf van Schuylenburch, geboren in
Wisch [Sachsen-Anhalt, Duitsland] op donderdag 1 december 1870, heer van
Bommenede en Ulenpas, overleden (65 jaar oud) in Hoog Keppel op
dinsdag 3 december 1935. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Jhr. Carel Herman de Geer, geboren in 's-Gravenhage op
dinsdag 27 juni 1876, overleden (52 jaar oud) in
Philadelphia [Pennsylvania, Verenigde Staten] op woensdag 26 juni 1929,
trouwde (respectievelijk 36 en 31 jaar oud) in
Toronto [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op woensdag 4 juni 1913
met Irene Emma O’neill, geboren in
Toronto [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op maandag 13 maart 1882,
overleden in Philadelphia [Pennsylvania, Verenigde Staten]. Uit dit huwelijk
zijn geen kinderen geboren.

XIVb.

Jhr. Theodoor Anne Carel de Geer, zoon van Jhr.mr. Willem Carel Emile de Geer
(XIIIb) [blz. 10] en Jkvr. Jeanne Henriette Hubertina van Asch van Wijck, geboren in
Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op woensdag 5 februari 1845,
overleden (88 jaar oud) in 's-Gravenhage op zaterdag 12 augustus 1933, trouwde
(respectievelijk 23 en 26 jaar oud) (1) in Nijmegen op woensdag 13 mei 1868 met Jkvr.
Antoinetta Frederika Engelen van Pijlsweert, geboren in Nijmegen op
dinsdag 5 april 1842, overleden (65 jaar oud) aldaar op vrijdag 24 januari 1908.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Willem Carel de Geer, geboren in Nijmegen op donderdag 18 februari 1869,
overleden (76 jaar oud) in Glendora [California, Verenigde Staten] op
zaterdag 21 juli 1945, volgt XVa [blz. 23].
2.
Jkvr. Catharina Elisabeth de Geer, geboren in Hees op
woensdag 18 september 1872, overleden (72 jaar oud) in Wassenaar op
vrijdag 22 juni 1945, trouwde (respectievelijk 23 en 35 jaar oud) in Hilversum
op donderdag 14 november 1895 met Willem Theodoor de Booij, geboren in
Haarlem op woensdag 1 februari 1860, overleden (74 jaar oud) in
's-Gravenhage op donderdag 1 maart 1934. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
3.
Jkvr. Antoinetta Theodora Elisabeth Louise de Geer, geboren in
Amsterdam op zaterdag 28 juli 1883, overleden (62 jaar oud) in
Brussel [Vlaams-Brabant, België] op dinsdag 25 december 1945, trouwde
(respectievelijk 27 en 26 jaar oud) in Brussel [Vlaams-Brabant, België] op
woensdag 14 september 1910 met Max Otto Bismarck Ackermann, geboren
in Nieder-Langenöls [Wroclaw, Poland] op dinsdag 1 april 1884, overleden (34
jaar oud) in 's-Gravenhage op maandag 6 januari 1919. Uit dit huwelijk zijn mij
16

geen kinderen bekend.
Jhr. Theodoor Anne Carel de Geer, trouwde (respectievelijk 73 en 34 jaar oud) (2) in
Amsterdam op zaterdag 15 juni 1918 met Catharina Maria van Werkhoven, geboren in
Amsterdam op zondag 23 maart 1884, overleden (50 jaar oud) in 's-Gravenhage op
vrijdag 6 april 1934.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
XIVc.

Herman Hubert Adriaan Jan de Geer, zoon van Mr. Barthold Jacob de Geer
(XIIIe) [blz. 12] en Jkvr. Cornelia Anna Alexandrina Louisa van Asch van Wijck, geboren
in Utrecht op zaterdag 25 november 1848, heer van Jutphaas, burgemeester van Doorn
en Maarn, overleden (60 jaar oud) in Doorn op zaterdag 16 januari 1909, trouwde
(respectievelijk 28 en 20 jaar oud) in Utrecht op donderdag 26 juli 1877 met Elsabé
Maria Theodora van den Broeke, geboren in Jutphaas op zaterdag 18 oktober 1856,
overleden (60 jaar oud) in 's-Gravenhage op maandag 9 april 1917.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
1.
Jkvr. Maria Cornelia Bartholdina de Geer, geboren in Rinsumageest op
zaterdag 26 oktober 1878, overleden (76 jaar oud) in Hilversum op
dinsdag 10 mei 1955, trouwde (beiden 31 jaar oud) in Doorn op
donderdag 19 mei 1910 met Ds. Henricus Eskelhoff Gravemeijer, geboren
in Oosthem op zondag 20 oktober 1878, overleden (88 jaar oud) in Baarn op
donderdag 9 maart 1967. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
2.
Doodgeboren dochter de Geer, geboren in Doorn op vrijdag 26 maart 1880.
3.
Jkvr. Maria Anna Jacoba de Geer, geboren in Doorn op
dinsdag 31 mei 1881, overleden (1 jaar oud) aldaar op donderdag 3 mei 1883.
4.
Jkvr. Maria Theodora de Geer, geboren in Doorn op zaterdag 24 juni 1882,
overleden (32 jaar oud) in Alkmaar op zondag 28 maart 1915, trouwde
(respectievelijk 20 en 34 jaar oud) in Doorn op donderdag 4 september 1902
met Jhr.mr. Arnold Daniël Hermannus Quintus, geboren in Dokkum op
vrijdag 3 juli 1868, president arrondissements-rechtbank Arnhem Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw, overleden (72 jaar oud) in Arnhem op
maandag 7 oktober 1940. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
5.
Jkvr. Magdalena Jacoba Cornelia Theodora de Geer, geboren in Doorn op
woensdag 29 maart 1882, overleden (73 jaar oud) in Zeist op
zondag 15 januari 1956, trouwde (respectievelijk 26 en 25 jaar oud) in Doorn
op zaterdag 20 maart 1909 met Jan Minnema van Haersma de With,
geboren in Barneveld op zaterdag 10 november 1883, overleden (69 jaar oud)
in Zeist op vrijdag 28 november 1952. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.
6.
Barthold Jacob de Geer, geboren in Doorn op maandag 3 maart 1884,
overleden (66 jaar oud) in Utrecht op donderdag 27 juli 1950, volgt
XVb [blz. 23].
7.
Jkvr. Hubertine Hermine Adrienne Jeanne de Geer, geboren in Doorn op
donderdag 15 december 1887, overleden (86 jaar oud) in Loosdrecht op
zaterdag 10 augustus 1974, trouwde (respectievelijk 25 en 30 jaar oud) in
Doorn op woensdag 15 oktober 1913 met Alfred Sprenger, geboren in
Leeuwarden op zaterdag 28 juli 1883, overleden (88 jaar oud) in Loosdrecht
op zondag 30 januari 1972. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

XIVd.

Jhr. Louis de Geer, zoon van Mr. Barthold Jacob de Geer (XIIIe) [blz. 12] en Jkvr.
Cornelia Anna Alexandrina Louisa van Asch van Wijck, geboren in Jutphaas op
zondag 31 augustus 1862, overleden (70 jaar oud) in 's-Gravenhage op
vrijdag 16 september 1932, trouwde (respectievelijk 22 en 19 jaar oud) (1) in
's-Gravenhage op maandag 25 mei 1885 met Francisca Petronella van Oort, geboren
in Sluis op donderdag 27 juli 1865, overleden (52 jaar oud) in Rotterdam op
zaterdag 22 juni 1918.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Jkvr. Louise Francina de Geer, geboren in Lekkerkerk op
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vrijdag 23 september 1904, overleden (68 jaar oud) in Rotterdam op
dinsdag 17 juli 1973, trouwde (respectievelijk 22 en 21 jaar oud) (1) in
Rotterdam op donderdag 21 april 1927 met Cornelis Geertruyus Kolff,
geboren in Rotterdam op maandag 10 juli 1905, overleden (75 jaar oud) in
Wilrijk [Antwerpen, België] op dinsdag 16 juni 1981. Uit dit huwelijk zijn mij
geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 34 en 31 jaar oud) (2) in
Holborn [South east england, Groot Brittanië] op donderdag 19 januari 1939
met Henri Frederick van Zijst, geboren in Utrecht op
zaterdag 7 december 1907, overleden (73 jaar oud) in
Dallas [Texas, Verenigde Staten] op dinsdag 2 juni 1981. Uit dit huwelijk zijn
mij geen kinderen bekend.
Jhr. Louis de Geer, trouwde (respectievelijk 59 en 36 jaar oud) (2) in Rotterdam op
dinsdag 9 mei 1922 met Anna Maria van der Feen de Lille, geboren in Alkmaar op
donderdag 21 mei 1885, overleden (93 jaar oud) aldaar op zondag 17 december 1978.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
XIVe.

Jhr. Anthony Gustaaf Egbert de Geer, zoon van Jhr.mr. Egbert de Geer
(XIIIf) [blz. 13] en Anna Maria Adrienne van der Voort, geboren in Zeist op
dinsdag 16 september 1851, overleden (28 jaar oud) aldaar op donderdag 10 juni 1880,
trouwde (respectievelijk 26 en 28 jaar oud) in
Londen [South east england, Groot Brittanië] op maandag 8 juli 1878 met Anna Emilia
Charlotta Moewis, geboren in Berlijn [Berlin, Duitsland] op zondag 17 maart 1850,
overleden (76 jaar oud) in Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk] op
zondag 30 januari 1927.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Jkvr. Adriana Elisabeth Maria Jacoba de Geer, geboren in Zeist op
zondag 20 juli 1879, overleden (94 jaar oud) in
Sedgehill [South east england, Groot Brittanië] op
woensdag 12 december 1973, trouwde (beiden 29 jaar oud) in
Territet [Vaud, Zwitserland] op woensdag 14 april 1909 met Peter Franciscus
Fitzgerald, geboren in Tralee [Kerry, Ierland] op
maandag 22 september 1879, overleden (88 jaar oud) in
Sedgehill [South east england, Groot Brittanië] op zondag 28 januari 1968. Uit
dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

XIVf.

Jhr. Gilles Egbert de Geer, zoon van Jhr.mr. Egbert de Geer (XIIIf) [blz. 13] en
Henriëtta Jacoba Blaauw, geboren in Amsterdam op maandag 8 september 1862,
overleden (79 jaar oud) in Zeist op zaterdag 16 mei 1942, trouwde (respectievelijk 42 en
28 jaar oud) in Zeist op donderdag 3 augustus 1905 met Maria Beuker, geboren in
Amsterdam op zondag 4 maart 1877, overleden (37 jaar oud) in Zeist op
donderdag 3 september 1914.
Uit dit huwelijk 3 dochters.
1.
Jkvr. Maria de Geer, geboren in Zeist op dinsdag 3 december 1907, trouwde
(respectievelijk 21 en 25 jaar oud) in Zeist op dinsdag 17 september 1929
met Mr. Jan Willem van Hoogstraten, geboren in Eerbeek op
maandag 16 november 1903, Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Uit dit
huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
2.
Jkvr. Jacoba Henriëtta de Geer, geboren in Zeist op
vrijdag 5 november 1909, overleden (69 jaar oud) in Doorn op
maandag 4 juni 1979, trouwde (respectievelijk 30 en 46 jaar oud) in Zeist op
woensdag 4 september 1940 met Albertus ten Noever de Brauw, geboren in
's-Gravenhage op donderdag 21 juni 1894, overleden (86 jaar oud) in Doorn
op zondag 7 december 1980. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Jkvr. Anna Elisabeth de Geer, geboren in Zeist op
woensdag 1 oktober 1913, trouwde (respectievelijk 24 en 23 jaar oud) in Zeist
op dinsdag 24 mei 1938 met Jhr.dr. René Jean Stratenus, geboren in
Leersum op vrijdag 9 oktober 1914. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
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bekend.
XIVg.

Jhr. Willem de Geer, zoon van Jhr.mr. Egbert de Geer (XIIIf) [blz. 13] en Henriëtta
Jacoba Blaauw, geboren in Amsterdam op maandag 4 juni 1866, agent van
buitenlandse huizen, overleden (78 jaar oud) in Zeist op dinsdag 3 oktober 1944,
trouwde (respectievelijk 37 en 22 jaar oud) (1) in Parijs [Val-D’oise, Frankrijk] op
dinsdag 28 juli 1903, (gescheiden op vrijdag 20 mei 1904) met Marie Dussut, geboren
in Constantine [Constantine, Algerije] op zaterdag 1 januari 1881.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Jhr. Willem de Geer, trouwde (respectievelijk 39 en 25 jaar oud) (2) in
Parijs [Val-D’oise, Frankrijk] op zondag 19 november 1905 met Henriette Ellen Hélène
Adelaide Schmitt, geboren in Parijs [Val-D’oise, Frankrijk] op woensdag 12 mei 1880,
overleden (66 jaar oud) in Jette [Vlaams-Brabant, België] op maandag 20 januari 1947.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Jkvr. Henriette Hélène Maxienne Hester van Lintelo de Geer, geboren in
Parijs [Val-D’oise, Frankrijk] op donderdag 4 april 1907, overleden (69 jaar
oud) in Baarn op donderdag 24 februari 1977.
2.
Egbert Lodewijk Maximiliaan Willem van Lintelo de Geer, geboren in
Antwerpen [Antwerpen, België] op zondag 18 december 1910, overleden (36
jaar oud) in Noordwijk aan Zee op zaterdag 12 juli 1947, volgt XVc [blz. 23].

XIVh.

Jhr. Egbert de Geer, zoon van Jhr.mr. Egbert de Geer (XIIIf) [blz. 13] en Henriëtta
Jacoba Blaauw, geboren in Amsterdam op zondag 29 augustus 1869, overleden (75 jaar
oud) in Zeist op woensdag 7 februari 1945, trouwde (respectievelijk 31 en 25 jaar oud) in
Zeist op vrijdag 3 mei 1901 met Maria van Marwijk-Kooy, geboren in De Bilt op
donderdag 17 juni 1875, overleden (79 jaar oud) in Zeist op maandag 6 juni 1955.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Jkvr. Henriëtta Jacoba de Geer, geboren in Zeist op
woensdag 3 december 1902, overleden (56 jaar oud) in Groningen op
maandag 30 november 1959, trouwde (respectievelijk 26 en 29 jaar oud) in
Zeist op woensdag 20 maart 1929 met Ds. Jean Gustave Ulrich van
Hoogstraten, geboren in Eerbeek op woensdag 14 juni 1899, overleden (74
jaar oud) in 's-Gravenhage op zaterdag 18 augustus 1973. Uit dit huwelijk zijn
mij geen kinderen bekend.
2.
Jkvr. Jenny Micheline de Geer, geboren in Zeist op
vrijdag 20 september 1907, overleden (58 jaar oud) in 's-Gravenhage op
vrijdag 5 augustus 1966, trouwde (respectievelijk 21 en 24 jaar oud) (1) in
Zeist op dinsdag 16 april 1929, (gescheiden in Utrecht op
dinsdag 18 september 1951) met Mr. Willem Adriaan Johan Visser, geboren
in Beek op dinsdag 7 maart 1905, overleden (70 jaar oud) in Leiden op
donderdag 6 november 1975. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren,
trouwde (respectievelijk 44 en 41 jaar oud) (2) in
Reigate [South east england, Groot Brittanië] op maandag 19 mei 1952 met
Mr. Herman Anton Mendell, geboren in Amsterdam op
dinsdag 3 januari 1911, overleden (64 jaar oud) in
Divonne-Les-Bains [Ain, Frankrijk] op vrijdag 31 oktober 1975. Uit dit huwelijk
zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Louis de Geer, geboren in Zeist op zaterdag 23 september 1911, volgt
XVd [blz. 24].

XIVi.

Jhr.mr. Dirk Jan de Geer, zoon van Jhr.dr. Lodewijk de Geer (XIIIg) [blz. 14] en
Petronella Elisabeth Beckeringh, geboren in Groningen op
woensdag 14 december 1870, overleden (89 jaar oud) in Soest op
zondag 27 november 1960, trouwde met Maria Voorhoeve, geboren in Rotterdam op
dinsdag 1 mei 1883, overleden (71 jaar oud) in Soest op woensdag 6 april 1955.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1.
Jkvr. Hedwig Maria de Geer, geboren in Rotterdam op
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2.

3.

4.

5.

zaterdag 20 mei 1905, trouwde (respectievelijk 28 en 32 jaar oud) in
's-Gravenhage op maandag 7 mei 1934 met Pieter Frans Christiaan Koch,
geboren in Beek op maandag 15 juli 1901. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
Jhr.mr. Lodewijk Eduard (Eddy) de Geer van Oudegein, geboren in
Rotterdam op maandag 5 augustus 1907, Nederlands politicus van de CHU,
overleden (77 jaar oud) in Nieuwegein op woensdag 5 juni 1985.
Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Geer, geboren in 's-Gravenhage op
maandag 31 mei 1909, trouwde (respectievelijk 32 en 30 jaar oud) in
Batavia [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op dinsdag 9 december 1941
met Willy Otto van Haaften, geboren in 's-Gravenhage op
zondag 12 februari 1911, overleden (59 jaar oud) in Amsterdam op
vrijdag 10 april 1970. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Jkvr. Henriette Sophia de Geer, geboren in 's-Gravenhage op
zaterdag 6 mei 1911, trouwde (respectievelijk 28 en 27 jaar oud) (1) in
's-Gravenhage op maandag 22 mei 1939 met Ir. Jasper Boon, geboren in
Amsterdam op dinsdag 22 augustus 1911, overleden (31 jaar oud) in Thailand
op dinsdag 16 februari 1943. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend,
trouwde (respectievelijk 52 en 58 jaar oud) (2) in Maarn op
zaterdag 14 december 1963 met Mr. Gerard Johan Timmermans, geboren
in Boechout [Antwerpen, België] op maandag 6 november 1905. Uit dit
huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
Jhr. Alexander Ernst de Geer, geboren in 's-Gravenhage op
donderdag 12 december 1912, trouwde (respectievelijk 26 en 20 jaar oud) in
's-Gravenhage op donderdag 8 juni 1939 met Jelly Alida Wester, geboren in
's-Gravenhage op zondag 9 juni 1918. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.

Jhr.mr. Dirk Jan de Geer.
De Geer was diverse malen Tweede Kamerlid, en tevens raadslid in Rotterdam, gedeputeerde van
Zuid-Holland en burgemeester van Arnhem en enkele malen minister van Financiën. Hij was onder
meer minister-president van het eerste oorlogskabinet in 1940, Kabinet-De Geer II, dat uitweek
naar Londen. Hij moest in augustus 1940 aftreden en werd na de oorlog gerechtelijk veroordeeld.
Politieke loopbaan.
Leider CHU.
Na een cum laude promotie in de rechten in 1895 en een politieke en journalistieke carrière kwam
De Geer in 1907 in de Tweede Kamer voor de Christelijk-Historische Partij (CHP, in 1908
opgegaan in de Christelijk-Historische Unie CHU), waarin hij aanvankelijk als vooruitstrevend te
boek stond. Zo pleitte hij al in 1909 voor invoering van het algemeen kiesrecht, een standpunt
waarmee hij aan de rechterzijde alleen stond. Na het vertrek van Alexander de Savornin Lohman
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werd De Geer de leider van de CHU.
Minister en premier].
Tussen 1921 en 1933 was hij enkele malen minister van Financiën. In 1923, tijdens het tweede
kabinet-Ruijs de Beerenbrouck, trad hij af omdat hij zich niet kon verenigen met de financiële
gevolgen van de Vlootwet. Een belangrijk wetgevend succes was zijn Financiële-Verhoudingswet.
In totaal was hij meer dan tien jaar minister van Financiën, een tijdsduur die slechts wordt
geëvenaard door Pieter Philip van Bosse en Gerrit Zalm. In 1926 viel het kabinet-Colijn I, waarin hij
minister van Binnenlandse Zaken was, in de Nacht van Kersten op de kwestie van het Vaticaans
gezantschap. De Geer vormde een extraparlementair kabinet (Kabinet-De Geer I) dat het tot 1929
zou uithouden. In 1933 werd hij benoemd tot minister van staat. Zijn bestuurlijke carrière leek ten
einde, maar door de dreiging van een wereldoorlog werd nogmaals een beroep op hem gedaan.
Oorlogsjaren.
Na de val van het Kabinet-Colijn V in juli 1939 vormde De Geer het eerste kabinet met
sociaaldemocraten (Kabinet-De Geer II, 1939-1940). Zijn langdurige politieke loopbaan moest hij
enkele maanden na aanvang van de Tweede Wereldoorlog gedesillusioneerd beëindigen, omdat
koningin Wilhelmina het vertrouwen in hem verloor wegens zijn defaitistische houding. Zij dwong
hem eind augustus 1940 ontslag te nemen als premier en als minister van Financiën. Zijn
standpunt dat Groot-Brittannië de oorlog nooit zou kunnen winnen en dat er vrede met
nazi-Duitsland gesloten moest worden, werd door haar en anderen gezien als schadelijk voor het
aanzien van de Nederlandse overheid bij de geallieerden en de neutrale staten. Wilhelmina
verving hem door Pieter Sjoerds Gerbrandy. De Geer keerde in 1941 terug naar het bezette
Nederland, zonder goedkeuring van Gerbrandy maar met toestemming van de Duitse
bezettingsautoriteiten. De terugkeer van een oud-minister-president kwam hen om
propagandistische redenen goed uit. Ook de NSB verheugde zich over zijn terugkeer. De regering
in ballingschap beschouwde zijn terugkeer als desertie.
In 1942 publiceerde De Geer de brochure De synthese in den oorlog waarin hij zijn terugkeer uit
Londen verdedigde, aangaf geen heil te zien in een voortzetting van de oorlog tegen de Duitsers
en voorstander was van een synthese van democratie en nationaal-socialisme. In het bezette
Nederland kreeg hij de bijnaam Jonk de G: zonder heer en zonder eer.
De Geer kwam in januari 1942 in contact met de spion voor de Duitse Sicherheitsdienst (SD)
Anton van der Waals. Deze zocht toenadering tot de oud-premier en deed zich voor als geheim
agent. In naam van koningin Wilhelmina vroeg hij of De Geer wilde toetreden tot een nieuw
opgericht Nationaal Comité, dat bestond uit bekende politici en zakenlui. De Geer zei dat hij wel
wilde toetreden als de koningin zich kon vinden in de inhoud van de net afgeronde - maar nog niet
gepubliceerde - brochure De synthese in den oorlog. Van der Waals zorgde er daadwerkelijk voor
dat de tekst van de brochure via een bevriende handelaar een maand later in Engeland
terechtkwam. Doordat de Nederlandse regering de inhoud kende, kon zij er na verschijning snel
afstand van nemen via Radio Oranje. Van der Waals liet kort daarna niets meer van zich horen.
Waarschijnlijk had hij toenadering gezocht om erachter te komen of De Geer nog in contact stond
met Londen, wat dus niet het geval was.
Vervolging.
De Geers houding bracht hem na de oorlog voor de bijzondere strafrechter en hij werd in oktober
1947 tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld wegens opzettelijke benadeling van
de staat. Na de strafrechter volgde de zuivering: op 12 november 1947 werd hij ontslagen als
minister van staat. Ook moest hij in 1950, op sterk aandringen van (toen: prinses) Wilhelmina, zijn
Nederlandse onderscheidingen, de Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, inleveren.
Biografie.
Meindert van der Kaaij promoveerde in 2012 op De Geer met het proefschrift Een eenzaam
staatsman, een biografie van Dirk de Geer. Daarin betwijfelt de journalist van dagblad Trouw of De
Geer na de oorlog een eerlijk strafproces gekregen heeft. De procureur-fiscaal bij het Bijzonder
Gerechtshof die hem aanklaagde, Nico Sikkel, was een zwager van Pieter Gerbrandy. Deze had
hem aan die positie geholpen, toen Gerbrandy minister van Justitie was. Gerbrandy spande zich
volgens Van der Kaaij in om De Geer veroordeeld te krijgen. Zo stelt Van der Kaaij dat Gerbrandy
wederrechtelijk selectief geheime notulen van de ministerraad aan zijn zwager heeft gegeven.
Trivia.
Onder de eerste leden van Vitesse bevond zich ook jonkheer Dirk Jan de Geer. Als twintiger kwam
hij korte tijd uit voor de cricket- en voetbalclub uit Arnhem.
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Jhr.mr. Lodewijk Eduard (Eddy) de Geer van Oudegein.
Eddy ging na het gymnasium rechten studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Nadat hij daar in
1934 was afgestudeerd was hij volontair bij de gemeentesecretaris van Jutphaas. In 1937 werd De
Geer van Oudegein benoemd tot burgemeester van Diemen en negen jaar later volgde zijn
benoeming tot burgemeester van Vreeswijk. Daarnaast was hij vanaf 1954 dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Daarna was hij van 1963 tot 1977 lid van de
Eerste Kamer wat hij de eerste negen jaar combineerde met het lidmaatschap van de
Gedeputeerde Staten van Utrecht.

XIVj.

Jhr. Barthold Jacob de Geer, zoon van Jhr.dr. Lodewijk de Geer (XIIIg) [blz. 14] en
Petronella Elisabeth Beckeringh, geboren in Groningen op woensdag 3 november 1875,
overleden (42 jaar oud) in Weesp op vrijdag 13 september 1918, trouwde
(respectievelijk 28 en 23 jaar oud) in 's-Gravenhage op donderdag 22 september 1904
met Johanna Elisabeth Everwijn, geboren in Nijmegen op
woensdag 10 november 1880, overleden (75 jaar oud) in Zutphen op
zondag 30 september 1956.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1.
Jhr. Louis de Geer, geboren in 's-Gravenhage op zaterdag 8 juli 1905,
overleden (68 jaar oud) aldaar op maandag 11 maart 1974, trouwde
(respectievelijk 24 en 20 jaar oud) (1) in Brummen op
maandag 7 juli 1930, (gescheiden in Zutphen op woensdag 7 augustus 1935)
met Daniëla Adriana gravin van Limburg-Stirum, geboren in Eefde op
zondag 18 juli 1909, overleden (39 jaar oud) in Laren op
woensdag 29 december 1948. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren,
trouwde (respectievelijk 40 en 30 jaar oud) (2) in Wassenaar op
woensdag 1 augustus 1945 met Else Maria Catherine Laurillard, geboren in
Breda op zaterdag 22 mei 1915. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.
2.
Jkvr. Catharine Constance de Geer, geboren in 's-Gravenhage op
zaterdag 1 juni 1907, overleden (68 jaar oud) in Ermelo op vrijdag 7 mei 1976,
trouwde (respectievelijk 32 en 37 jaar oud) in Brummen op
dinsdag 30 januari 1940, (gescheiden in Brummen op
vrijdag 24 november 1944) met Carel Hendrik Reuvekamp, geboren in
Amsterdam op vrijdag 26 december 1902, overleden (76 jaar oud) aldaar op
dinsdag 14 augustus 1979. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
3.
Jkvr. Petronella Elisabeth de Geer, geboren in 's-Gravenhage op
donderdag 19 mei 1910, overleden (77 jaar oud) in Rosmalen op
woensdag 30 december 1987, trouwde (respectievelijk 24 en 30 jaar oud) in
Brummen op dinsdag 14 mei 1935 met Mr. Henri Lodewijk Benedictus
Joseph Maria van Lanschot, geboren in 's-Hertogenbosch op
zondag 11 september 1904, firmant F. van Lanschot, directeur Comptoir
Belgo-Hollandais te Brussel curator Rijksuniversiteit te Utrecht 1965-1970,
overleden (73 jaar oud) in 's-Hertogenbosch op zaterdag 14 januari 1978. Uit
dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
4.
Jhr. Barthold Jacob de Geer, geboren in 's-Gravenhage op
dinsdag 16 maart 1915, trouwde (39 jaar oud) in Arnhem op
dinsdag 1 maart 1955, (gescheiden in Arnhem op dinsdag 15 februari 1966)
met Wacht op toestemming. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
5.
Jkvr. Johanna Elisabeth de Geer, geboren in 's-Gravenhage op
dinsdag 16 maart 1915.
Johanna Elisabeth Everwijn, trouwde (respectievelijk 54 en 51 jaar oud) (2) in Velp op
dinsdag 11 december 1934 met Henri François Marie Elise graaf van
Limburg-Stirum, geboren in Utrecht op maandag 12 maart 1883, overleden (75 jaar
oud) in Zutphen op zaterdag 15 maart 1958.
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Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

Generatie XV
XVa.

Jhr. Willem Carel de Geer, zoon van Jhr. Theodoor Anne Carel de Geer
(XIVb) [blz. 16] en Jkvr. Antoinetta Frederika Engelen van Pijlsweert, geboren in
Nijmegen op donderdag 18 februari 1869, overleden (76 jaar oud) in
Glendora [California, Verenigde Staten] op zaterdag 21 juli 1945, trouwde
(respectievelijk 24 en 22 jaar oud) in Leeuwarden op donderdag 21 september 1893 met
Jacoba Johanna Reeling Brouwer, geboren in Burgum op woensdag 12 oktober 1870,
overleden (91 jaar oud) in Driebergen op zondag 6 mei 1962.
Uit dit huwelijk 2 dochters.
1.
Jkvr. Nicoline Anna Aurelia Maria de Geer, geboren in Hoorn op
maandag 9 juli 1894, overleden (88 jaar oud) in Renkum op
donderdag 29 juli 1982, trouwde (respectievelijk 29 en 45 jaar oud) in
's-Gravenhage op woensdag 26 september 1923 met John Kamphuis,
geboren in Haarlemmerliede op vrijdag 31 mei 1878, overleden (72 jaar oud)
in Wassenaar op zaterdag 4 november 1950. Uit dit huwelijk zijn mij geen
kinderen bekend.
2.
Jkvr. Antoinette Frédérique Albertine de Geer, geboren in
Luik [Luik, België] op woensdag 2 maart 1904, trouwde (respectievelijk 38 en
32 jaar oud) (1) in 's-Gravenhage op woensdag 27 mei 1942, (gescheiden in
's-Gravenhage op vrijdag 14 juli 1950) met Christiaan Vinkhuijzen, geboren
in Soerabajaj [Jakarta raya (Djakarta raya), Indonesië] op
vrijdag 4 februari 1910. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde
(respectievelijk 47 en 59 jaar oud) (2) in Renkum op woensdag 16 mei 1951
met Gerard Jan Blink, geboren in Nieuwer Amstel op dinsdag 23 juni 1891,
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van
Oranje-Nassau, overleden (80 jaar oud) in Bennekom op
zondag 21 november 1971. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.

XVb.

Mr. Barthold Jacob de Geer, zoon van Herman Hubert Adriaan Jan de Geer
(XIVc) [blz. 17] en Elsabé Maria Theodora van den Broeke, geboren in Doorn op
maandag 3 maart 1884, heer van het Over- en Nedereind van Jutphaas Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, overleden (66
jaar oud) in Utrecht op donderdag 27 juli 1950, trouwde (respectievelijk 27 en 21 jaar
oud) in Utrecht op dinsdag 23 mei 1911 met Jkvr. Anna Cornelia Röell, geboren in
Leiden op maandag 5 augustus 1889, overleden (80 jaar oud) in Dalfsen op
woensdag 11 februari 1970.
Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:
1.
Doodgeboren zoon de Geer, geboren in Utrecht op
woensdag 19 maart 1913.
2.
Jhr. Louis de Geer, geboren in Utrecht op zondag 9 augustus 1914,
overleden (4 jaar oud) aldaar op zaterdag 18 januari 1919.
3.
Wacht op toestemming.
4.
Jkvr. Hester Gustafva de Geer, geboren in Utrecht op
maandag 18 oktober 1920, overleden (48 jaar oud) in De Bilt op
zaterdag 5 april 1969, trouwde (respectievelijk 23 en 29 jaar oud) in Utrecht
op zaterdag 13 november 1943 met Mr. Willem Karel van Dedem, geboren
in Enschede op woensdag 3 juni 1914. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen
bekend.
Jkvr. Anna Cornelia Röell, trouwde (respectievelijk 70 en 74 jaar oud) (2) in Dalfsen op
donderdag 10 september 1959 met Jhr. Alfred Karl Emil August Maria von Martels,
geboren in Vreden [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] op zondag 12 oktober 1884,
overleden (88 jaar oud) in Dalfsen op woensdag 13 december 1972.
Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
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XVc.

Jhr. Egbert Lodewijk Maximiliaan Willem van Lintelo de Geer, zoon van Jhr. Willem
de Geer (XIVg) [blz. 18] en Henriette Ellen Hélène Adelaide Schmitt, geboren in
Antwerpen [Antwerpen, België] op zondag 18 december 1910, overleden (36 jaar oud) in
Noordwijk aan Zee op zaterdag 12 juli 1947, trouwde (respectievelijk 29 en 23 jaar
oud) in 's-Gravenhage op zaterdag 17 februari 1940 met Jhr. Jane Lensvelt, geboren in
's-Gravenhage op vrijdag 14 juli 1916.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Jhr. Jan Willem Lodewijk van Lintelo de Geer, geboren in Noordwijk op
maandag 5 mei 1941, overleden (7 jaar oud) in Wassenaar op
maandag 27 december 1948.

XVd.

Louis de Geer, zoon van Jhr. Egbert de Geer (XIVh) [blz. 19] en Maria van
Marwijk-Kooy, geboren in Zeist op zaterdag 23 september 1911, kunstschilder Officier in
de Orde van Oranje-Nassau, trouwde (respectievelijk 31 en 32 jaar oud) in Baarn op
woensdag 19 mei 1943 met Maria Elisabeth Anna van der Tak, geboren in Amsterdam
op vrijdag 18 november 1910.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Jhr. Ursul Philip de Geer, geboren in Zeist op donderdag 3 januari 1946,
overleden (74 jaar oud) in Amsterdam op maandag 7 december 2020.

Jhr. Ursul Philip de Geer.
De televisiemaker is maandag in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Bij het grote publiek
geniet De Geer vooral bekendheid vanwege het programma ’t is hier Fantasties, dat hij van 1995
tot 2001 presenteerde. Daarin portretteerde De Geer uiteenlopende groepen Nederlanders in het
buitenland.
“Ik was zelf op vakantie in Zuid-Frankrijk en at toevallig met heel nette mensen,” zei De Geer in
2019 in het AD. “In dat restaurant stapten wat jongens uit de Nederlandse kickboksscène binnen.
Dat vond ik zo mooi, die confrontatie, dat ik dacht: daar zit een programma in en RTL vond dat
ook. Maar ik heb mijn eigen talkshow Ursul ervoor moeten opgeven, en daar heb ik later toch spijt
van gekregen.”.
Begin deze eeuw verruilde De Geer zijn rol als televisiemaker voor die van toneelregisseur – een
vak dat hij voor zijn televisiewerk ook uitvoerde. “Het zat zo: ik was wel klaar met ‘fantasties’ en
wilde niet meer allerlei discotheken in Zuid-Europa af,” legde hij uit in hetzelfde interview. “En toen
las ik Gloed, van de Hongaarse schrijver Sándor Márai. Ik wist: dit stuk ga ík op het toneel brengen
en niemand anders. En er waren inderdaad theaterdirecteuren die zeiden: moet die flapdrol van de
televisie dat nou regisseren? Zij wisten niet dat ik dat vroeger al deed. Ik moest dit doen, het was
mijn missie.”.
Naast presentator en regisseur was De Geer ook acteur. Na zijn middelbare school in Zeist ging
De Geer naar de toneelschool in Amsterdam, waar hij later ook theaterwetenschappen studeerde.
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De Geer maakte deel uit van het toneelgroep De Nieuwe Komedie en was op het witte doek te
zien, met rollen in films als Spetters en Ademloos.
Bron: Het Parool december 2020.
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