
Dresmé, Theodorus Marinus. - Accountant. - Geb. op
27 Oct. 1889 te 's-Gravenhage als zoon van Hendricus
Theodorus Dresmé en Maria Stomp. - Geh. op 10 Mei 1916
te 's-Gravenhage met Truus Roebert. -Kinderen: Maria,
geb. 6 Aug. 1918; Albertus Johannes, geb. l Sept. 1920;
Theodorus Marinus, geb. 5 Nov. 1922; Gertrude Catharina
geb. 17 Jan. 1925; Adrianus Franciscus Frederikus, geb.
18 Mei 1931 en Wilhelmine, geb. 9 Jan. 1933. - D. is
autodidact. Na zijn acte Boekhouden (practijkdiploma) in
1907 behaald te hebben, moest hij zijn M.O. studie, waar-
voor hij het schriftelijk gedeelte van het examen met
gunstig resultaat aflegde, wegens ziekte opgeven. — Van
1909-1911 was hij werkzaam bij de Nat. ver. tot bestrijding
v. d. Woeker. — Daarna kwam hij als boekhouder bij de
Coöp. 's-Gravenhaagsche Middenstandsbank, waar hij op-
klom tot procuratiehouder en tenslotte adj. directeur werd.
-In 1918 werd hij benoemd tot dir. van de N.V. Hanzebank
en studeerde inmiddels Handels wetenschappen en Staat-
huishoudkunde. — Hij vestigde zich als zelfstandig accoun-
tant in 1925. - D. is bestuurslid en gewoon lid van div.
vereenigingen. - Zoo is hij sinds 193(5 lid van de Nat. Ver.
v. Accountants, verder lid van den gemeenteraad van
's-Gravenhage en van de Prov. Staten van Zuid-Holland.
Van de oprichting van het Haagsch Crisis Comité af is hij



daarvan be-
stuurslid; terw,
hij daarvan de
laatste drie j aren
in het dag. best.
zitting heeft. -
In 1928 werd hij
tot penningm.
benoemd van de
R.K. Midden-
standsver. De
Hanze, v. welke
vereen, hij sinds
1930 voorzitter
is. - Tenslotte
is hij lid van het

hoofdbestuur
van den Dioce-
sanen Bond van
R.K. Middenst,
ver. en secre-
taris van de
plaatselijke afd.
Saritos (R.K.
vereeniging tot
bestrijding van
de T.B.C.). - Reeds als jongen van 14 jaar was hij lid
van de Drankbestrijdersver. ,,St. Bernardus" afd. van den
R.K. Volksbond. - D. is onderscheiden met de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. - Zijn liefhebbe-
rijen zijn het verzamelen van postzegels, het sociale
organisatiewerk en accoimtantsstudie. - Bezuidenhout-
scheweg 335, 's-Gravenhage.


