
Röell, Jhr. Mr. Dr. Willem Frederik. - Directeur Mij.
voor Gem. Crediet te Amsterdam. - Geb. 6 April 1870 als
zoon van Mr. Willem, Baron Röell, en Jkvr. Johanna
Isabella Dedel. - Gen. met Catharina Elisabeth Boude-
wina, Barones Sloet van Marxveld.- Kinderen: Jhr. Wil-
lem Gerard, geb. 4 Juni 1905, land- en boschbouwk. ingeni-
eur, kon. houtvester op 't Loo, geh. met M. Delcourt van
Krimpen; Jhr. Joani, geboren 26 Aug. 1906, werktuig-
kundig ingenieur, verbonden aan Werkspoor; Jhr. Mr.
Erik Willem, geboren 8 Juli 1908, directeur der Maat-
schappij voor Gem. Crediet, gehuwd met Jacoba Elisa-



beth, Barones
Bentinck. - Na
het behalen van
het einddiploma
Gymnasium liet
Jhr. R. zich aan
de Universiteit
te Utrecht in-
schrijven, waar
hij de colleges
Rechten en

Staatsweten-
schappen volg-
de, om de titels
Meester in de
Rechten en
Doctor in de

Staatsweten-
schappen te ver-
krij gen, den laat-
sten op stellin-
gen.-Jhr. R. was
gedurende der-
tien jaren werk-
zaam als school-
opziener te Hil-
versum; in 1900 ontving hij een aanstelling bij de
Mij. voor Gein. Crediet te Amsterdam en in 1905 werd
hij benoemd tot Directeur van deze instelling, welke
functie hij tot heden bleef vervullen. — Jhr. R. is ruim
25 jaar bestuurder der Nat. Hyp. Bank geweest en
thans nog lid van den R. v. T. van die instelling, commis-
saris der Associatie Cassa Rente Cassa; commissaris der
Ned. Bank en van de Alg. Ned. Friesche Levensverz. Mij.
— H. M. de Koningin benoemde hem tot Kamerheer in b.d.
- Jhr. R. bereisde vrijwel geheel Europa. - Zijn verdiensten
vonden erkenning in de benoemingen tot ridder in de orde
van den Ned. Leeuw; ridder in de orde van Oranje-Nassau;
Commandeur in de Huisorde van Oranje; commandeur in
de orde van den Heiligen Schat van Japan en commandeur
in de orde van de Poolster van Zweden. - 's-Graveland.


