
Dyserinck, Willem. - Geb. 4 Aug. 1876 te Haarlem als
zoon van Pieter Dyserinck, koopman, en Carolina Wilhel-
mina van der Vlugt. - Geh. op 18 Sept. 1902 te Rotterdam
met Nelly van Gilse van der Pais. - Kinderen: Willem,
geb. 14 Jul 1903, Consul der Nederlanden te Miinchen,
geh. m.et Wea Katharina Ida Paula Humbert; Johanna,
geb. 3 Juni 1905, geh. met Hendrik Dirk Nanninga, arts,
en Nelly, geb. 29 April 1910, geh. met Jan Mooy. - D.
genoot lager en middelbaar onderwijs, vestigde zich, na
kantoor opleiding genoten te hebben als commissionnair
in Effecten te Amsterdam en. richtte in 1899 met J. C. K.
Willem se de Firma Willemse & Dyserinck op. In 1919
trok hij zich uit zaken terug. - D. bekleedde talrijke
functies in het openbare leven. - Hij is van 1899-1907
commissie- en bestuurslid geM'eest van de vereeniging
Koninginnedag te Haarlem, van 1899-1902 voorzitter en
sindsdien Eere-voorz. van de Roei- en Zeilvereen. „Het
Spaarne". Verder heeft hij van 1899 tot 1907 dienst ge-
daan als officier bij de Schutterij te Haarlem. In 1912 werd
hij benoemd tot secr. der Vereen, tot verfraaiing van Haar-



leni en Omstre-
ken en tot be-
vordering van
het Vreemdelin-
genverkeer. Ge-
durende de mo-
bilisatie was hij
voorzitter van
het Comité voor
Ontwikkeling en

Ontspanning
der Gemobili-
seerde Troepen
op het Westelijk
Front der Stel-
ling Amster-
dam. Voorts was
D. lid van de
comm. van het
Belgische Vluch-
telingen Comité
en ook in die
j aren lid van het

Steun-Comité
der gem. Haar-
lem, lid van het
Steun-comité voor Gedemobiliseerden en van 1916 tot
1929 Thesaurier van het Ned. Gen. tot Zed. Verbetering
der Gevangenen afd. Haarlem, lid van het Hoofdbestuur
der Kon. Ver. „Ons Leger", lid van het bestuur der Kon.
Ver. „Onze Vloot" afd. Haarlem, lid van het sedert ont-
bonden Credietfonds van „Ons Leger". In 1925 werd D.
voorz. der Haarl. Ork. Vereen, en gedurende eenige jaren
was hij Regent van het Hofje van Gratie te Haarlem. -
Van 1920-1927 res.-kapitein v. Spec. Diensten bij het
Vrij w. Landstormkorps Motordienst, lid van de Gew.
Landstormcomm., Vorderingscomm. in het distr. Haarlem
voor Motorvoertuigen, en onder-commandant van den
Vrij w. Landstorm-Motordienst, afd. Holland-Noord. - In
1926 werd D. benoemd tot secretaris van de vereen, van
officieren van den Motordienst. Bestuurslid der Haar-
lemsche Handels ver eening. - Aan tijdelijke commissiën
op versch. gebied nam hij in verschillende functies deel
en werd in 1922 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje
Nassau met de zwaarden, Drager van de Koning Albert
medaille en van het Witte Mobilisatiekniis. - Bentvelds-
duin weg 5, Aerdenhout.


