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Betreft: 

UITTREKSEL 

Uit : .m.fi .... l. .... , .. : .... . 
/i.g. no.: ...... ÓJ.J ................ . 
Voor : .fi'b. /6 ... . . . Ó. .... . 
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e "aamloz� Vc nootsch- p ,. c-rd on ericht on 15 ctob r 1913 
.,os e n voortzett:f.n,çr. de:r in 1 {107 op Erich te· fir.�e F. HAZ, 
Co. 

Zij beoo t èe fabrlcaP.c van n ·e hendel in electr· 
apDarsten in �� uitpebre1r.r,te zin� het deelnemen in en �P

tie voeren VAn soo:itP-eli ke ona�rne ineen. 
n vcnnootsc'ha beschikt over een apart fabrl k voor b k 

producten. 
ce0 ert ]945 x 1 ite rt zij te �rnme -�ompasc o.te 
plD ts Et vro �� 1k no �c rcl. 
In ,Tanuari 1928 v rr� t t :1k de .• A. Constructions J"'"ct:ri ue 
H �� , B op� richt; het balen� hic bij Ar i� 1945 groten el. 
verkocht met rond F'. 20'1.000.- boe inst. In ,Tuni 1930 Trd te 
"'t. ')uentin op�ericht de Soc •. n. ppareille � lee tri ue H 
n R. Aan een gelse f'irma werd licGntie verl6en vool' de VFr-

v aarai�ing van ;:rP,zn, "ER-Schakeleppa1 aten. Çlver licentiev�rlenin
gen in andere land n ,:erd onde:rhanàeld. 
Zelf' V,Al" t oe vennootschMp o.a. rne-c lice:ities van irn8 R 
LE te ·ebburn. 
fret ma tsoha peli k 1 apitaal er vennootschap bedr et F. r..ooo.
000 .. - Hiervan is e-eplaatst en gestort F. 2.000.0·· o.-.

Pe directie besta t thans uit: 
l.. .TOP, v,onenae te r engolo, Julianalaan 17 en 
2. J.i1.A. ALF l'l'S, v.onende te "engelo, Oele:·rve 10, tenijl no

ol� ad lunet directeur v.orl'Z" a is:
3. J. ' t _:, ··onende î.e Hen ,elo, rod.str str..,�t 44. 

1ag2 • 

• '110· be en� • 
Hervo.i1n< .• 

Jan Pendrik Alb LPHERl'S erd geboren te Blok7i ·1 op 27 .' UP- r,-

'"'t-u'""s..-:1,...,.""i"'"'��. --. -------------
Hi .1 :l !'i gPhu• ,a eebor 11 ov .,._ 
ber 1.09 te bor�n • 



• 

- 2 -

,T.�.A.AtP ·· nv nkelijk d unct-direct r 
H)"ö tot d rr;ct ur br:n e rl. ·ij ·or t eschetst els 
tig porsoo • ie zich bov n ae erbniders v�rboven oelt. i 
sch:!:;fnt to · li /k teru11eetrokkP.n te lev n, ,ont hoe el hij ne rt 
1946 in "fen ·elo v01 blijf hou �t, ken vri ·•el niern nd iets ov r be 
ve:rtell en" o <::!Ton n, di zeer oed bij f': Fe, HAZ R be-
ken zijn, v· ·ton o�tr6nt h ieinig mede t d -lcn. Hij is sf o -
stfo: uit .otter ar.. \:·aar hij etn !unctie ij h Gemeen tel! tk 
El ctr cjtn ts Be :rij.f bekleedde. Hi,' is z.g. diploCT ingenieur 
en beeft in z.,..i i.s '"'!'land go studeer·. Bij de • V. HAZEl "ER is hl 
technisch directeur. e vrrhouàing tussen hem en {. o� is slecht. 
erkeli ·� is AL- ,TS remonstrants. Bij de politie 1s niets ten 

nadele van he bekend. 

eboren op 28 Februari 1901 to Den 
�ij is gohu,:d m Q,es!na T endrica den HFYER, gebore . 1 Juli 
te • s-t"!ravenhE:ifm. ·1. t dit huv.eli .fk , rc1. 1 dochte1 eb oren. 
J .î .. ARrT ITRF '101·}�t reedf.: Jaren in de :fabriek. In l 94 i er hij b -
noemd tot procuratiellot.der n in 1946 tot. ond ràirecteur. ij is 
chef von de afa lin boe.rolding. ijdens d bezett·ng na h j 
een anti-Du tse ou ine osn. J .U•.BI 't, .. R is rnE:er het type van de 
eristoc a t. Zijn man �r vo. o tre en is en 1aardig. Zonder 
een ons�:-mpa t icke h::md ine te en de arbeiders a, n te ne en� hour t 
hi,1 hen toch op ee i c . .t-ston • Zijn pcrsoonli, kheid alleen : is 
�oldoen e om deze atsten· te be ·oren. �n en an er sluit niut uit, 
dct hij nlet op goed"' voet r::iet zijn ondergench.ikt r zou st 
Iet p rsoneel v-oorc eert he ': el en oordeelt ov T' het lgemee 
stig ovs-r )iem. 1,iten h,=, ... zr keli 1ke int rossel;lrt hj j zich no vo 
sport. i,j ir, n.l. v.oorzlt'ter van d voctbalvrreniginf" '' 'uberti "� 
J' .LAB- v is 71 r, bij oE'n kerk{! nootschap a�ri esloten. oli tl k 
is hij v r oedelijk op �e .v . •  georiPnt e� . �oen Jj op 24 o
vember ).!:9 v•n i sv,i, k nnar €ngclo v�:-huisde, ston als beroP. 
vermeld: accountant. 

's-Gravenhe� , 8-1-'50. 
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RAPPORT van D. 

�?i�� "- -
Betreft: Personeel ��� 

• IV I "l;:tt-tv:.,' �4 
ü'- •. � IJ� a.... /#,-�.,j.e._ �t./lW,I,,( -"V"- W I IÓ-•f' {u 

Bijgnandelijst werd door D/VI ontvangen van Beemaf met verzoek van de 
daarin genoemde personen e en onderzoek te doen instellen. 

D/VI, 28 October 1949 
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2�o l?e,/ 'y·r 
(flt.;I VI) q ?tl:\ 

Naam 

H.Aaftinkt � )I atfl. � ............. • 
G.Drenth+ - )( � ... ..,/'.. ....... " 

� G.J.Hag reis\- � � "'�- ..t:� ...... ..
H J K 1 � - )( n.A-//. ,/'.: ..... --- ' _:;; • • eppe s l'--

� • � � G.J .Leuvel�nk .\- � '1-W· '" ......... 
� ç, H.J .Mölle_r__ '\: ,- X �#• --'°-,;.__-
/ ?'! C .F. V .Scbmit '\-- - x' # �.: .... --

v ')..,� A. Ti jman '\-- _. X .,,.µ. tl'..':...-... _ 
/ f,. D.de Vries / _, X ��/;t, 1":.._ ·

� J .A.Weegink-\- - � ""# /:..,,.,___ 

18-8-1899 Hengelo
15-4-1906 Vlagtwedde

2-11-1903 Hengelo
26-8-1901
27-12-1905

11 

" 
28-4-1927 Munster

9-12-1910 Hengelo
28-4-1918 Enschede
10-10-1918 11 

13-1-1902 Hengelo

Adres 

Hengelo, Margarethastraat 6 
" , Wilderinksplein 19 
" 
11 

Il 

, Hegemansweg 57 
, Berfloweg 21 'J

" 92 
Enschede, van Heutzstraat 6 
Hengelo, Binnenweg 13 
Hengelo, Boekeloscheweg 154 
Enschede, Patbmosplein 10 (Koopvaar-

dy) 
Hengelo, Adamsweg 22 (laagspanning) 

/1 . 

27-9-1949

IJ,.....;+-�-. 
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Bijlage behorende bij schr. no. DIS 3030d.d. 25-10-48 

Uw schr. no. d.d. 

GEHEIL'I. 

Naam: FLUTTERT 

Voornaam: Harry Gerh&rdus 

Geboren: 17-4-25 

Wonende te: Ambt Delden 

te Ambt Delden 

straatnaam: Haaksbergerweg A 1 

Komt niet voor. Wel komt voor: 
FLTITTERT,G, won. te Haaksberger, D 48. 
Betrokkene heeft in de bezettingstijd �ecorrespondeerd 
voor studiebelangen • 
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DIS '3030 25-10-48 
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FLUTTERT 

• 
Harry Gerhardus 

17-4-25 te Ambt Delden 

... Ambt Del(;len Hnaksbargarv. eg li. 1 

Komt niet voor• l ol. komt. voor: 
JrLUTTERT,G, won. te Haaksberger, .p 48. 
Batrokk&ne haeft 1n de bezettingsftijd ecorrespondeerd �et deinst ntj: 
voor studiebelangen. 



INLICHTINGENDIENST. 
V L NQ1, ID. 127/48. ()fJ jlj,,I � �.1,,_.,,,�. 

OP KAART GEHEIM.
Onderwerp: 

• ............ ._.� ·7 Iniichtingen:
� ACD/ I.J 

DAT:3A l 

• 

• 

PAR: Î/ 
/ 

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 25 October 1948, 
No: Dis. ,3.l..3J-.R� .betreffende Gerhard li.1arsman, wonende te Henge
lo {O) Casto"rwèg No: 36, heb ik de eer U het navolgende te be
richten: 
Blijkens de Afdeling Bevolking te Hengelo {O) is voornoemde per
soon genaamd: 

� GERARD Ivlll_RSMAN, Nederlander" geboren te Nijmegen, 29 Juni 1923., 

van '6e'roep magazijnbediende, wonende te Hengelo (0) Castorweg 
No: 36. Voornoemde Marsman is ongehuwd en belijdt de Hersteld 
Apostolische godsdienst. Hij is van Nederlandse nationaliteit. 
Rij werd op 30 April 1929, in de gemeente Hengelo (0) ingeschre
ven" komende van de gemeente Rotterdam. 
Marsman woont bij zijn meen.er in, riie werluwe is. 7.ij is genaamd:(Vi�argje Gritter, geboren l Februari 18e3, we�uwe van Ven�rik
A.nn.ries Marsman. 
Marsman is sedert begin 1946, wer�kzaam bij de N.V. Hazemeijer,
Apparaten, gevestigd aan de Tuindorpstraat te Hengelo {O), als 
magazijnbediende. Voordien was hij werkzaam bij verschillenrie
ondernemingen in Enschede • 
Marsman beweegt zich zeer veel op godsc1ienstig terrein en is 
een der voornaamste leden van de Afgescheidenen van de Fersteld
Apostolische Kerkgemeenschap te Hengelo (0). Ten huize van zijn
moeder worden regelmatig iedere Donderdagavond samenkomsten ge
houden van deze Afgescheiden leden van de Apostolische Kerkge
meenschap. 

f':::\De oudste broer van voornoemde Marsman, Hendrik Andries Johan
�es Marsman" geboren 27 Februari 1912, is tot de Rooms Katho

lieke Godsdienst overgegaan en heeft plannen kloosterling te 
worden. Thans oefent deze perso0n het beroep van Timmerman uit.
Gerard Marsman is geen lid of sympathiserend lid geweest van de
nationaal socialistische beweging in Neàerland, noch van enige 
andere nationaal socialistische beweging of aanverwante organi
satie • 
Zijn naam komt niet voor onder de alhier bekend staande leden 
van de c.P.N. of E.v.a., of enige andere.links georiënteeràe
groep of beweging. 
Zijn naam komt niet voor in de administratie van de voormalige 
P.R.A. te Hengelo (0) en op politiek gebied, gezien in het raam 
van het nationjaal socialisme is niets ten nadele van hem bekend
Blijkens de Politieadministratie alhier, kwam hij nimmer met de
Politie of Justitie in aanraking, terzal{e rloor hem gepleegde :au
strafbare feiten. 
Voorts zijn omtrent hem geen feiten of omstanQigJ,e�en ��
bekend, waarvan de wetenschap in deze van belang kunnen wor1en
geacht. Hij was gedurende de oorlogsjaren te Hengelo {O) woon
achtig. De gezinsleden van betrokkene, alsmede de omgeving waar
in zij verkeren staan gunstig bekend. 

Op 6 November 1948" toegezonden aan het
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
te t s-G R A V E N H A G E •

Hengelo (0) 5 November 1948.

d/-� 



3131 R 

. ' 

,. 

ltt'i.RSMAN Gerhard 
geb: 29-6-23, ta N ijmöge:ri 
WQ'l·: lmNGELO o •. Chsterwe!$ 36 • 

. ,., 

< 

25 Octobor 8 

· De Heer Co.:m:nissaris V!l.11

te
HENGELO (0) 

f. 

>· 
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Notitie voor Dis 
van D III b • 

Betreft: Gerhard Marsrnan. 

Verzoeke spoed- R-onderzoek naar 

/GERB.ARD MARSMAN, geboren 29-6- 1 23 te Nijmegen, wonende 

te Hengelo o., Casterweg 36. 

l ' 

's-Gravenhage, 22-10-'48 
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�eist, 30 Maart�B.����� 

Aan het Hoofd van de 
Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 

Centrale 

o-;no. 

1 } 1. �RZ. '148--
A -Sit '! 

Onderwerp: Inlichtingen betreffende G.W.Resoort. 
Bericht op uw schrijven d.d. 4 Maart 1948, No. Dis 16.39. 

In antwoord op bovenaangehaa1a schrijven heeft de 
I.D. Zeist ae eer u te berichten, dat

Gerrit WiÏlem RESOORT, 

geboren te Zeist op 23 Juli 1913, hier· woonachtig Gerolaan 63, 
op 22 Januari 1946 in de gemeente Zeist werd ingeschreven, ko
mende van Eindhoven, Rijnstreat 15, waar hij vanaf 7 Septem
ber 1934 woonachtig was. 

® 
Hesoort is gehuwd met Cornelia V,ilhelmin& KOPPEN,

geboren te Haarlem op 13 November 1910. Ulht dit huwelijk ia 
op 11 T�c.1947 te Zeist een zoon geboren. 

Voordien is Resoort gehuwd geweest met Anna Hendri
ka Gerharèa van der Burg, geboren te Amsterdam op 11 Mei 1910. 
Op 17 November 1945 werd dit huwelijk door echtscheiding ont
bonden. 

Momenteel is _hij werkzaam als bedrijfsleider bij de 
N.V. Plaatmetaal Industrie van Mouwerik en Bal te Zeist, waar
hij goed aangeschreven staat. Volgens zijn superieuren is hij 
iemand die in zijn vak opgaat. Hij heeft èe Middelbaar �ech
nische School doorlopen. 

Ten nadele van Resoo1� is noch op crimineel, noch 
op politiek gebied iets nadeligs bekend. Hij is lia van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 

Volgens bekomen inlichtingen kcrnt Hesoort vrij re
geJmatig ten huize van de collaborateur Sersphinus,Lambermont, 
geboren te Utrecht op 15 Januari 1891, koopman, hier woonachtig 
Ge rolaan 59. 

Tegen Lambermont wera op 21 Mei 1947 alhier proces
verbaal opgemaakt terzake valsheid in geschrifte (hetgeen hij 
heeft toegegeven), c.q. art.261 c .q.268 ·van het Wetboek van 
Strafrecht, wellce feiten verbana hielden met de door hem in 
de bezettingsjaren gepleegde collaboratie. Een veroordeling 
te dier zake is nog niet gevolgd. 

I. D. Z. e i a t.
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G� W. J,.SSOORT 
geb; .• 23"7-13 té ïZeist· 
won; Gerolaen 63 Zeist� 

,. , 

' ' 

4 ·taart 19'18 

lie('\r Roofd Inape:cteur 
, van Poli tie 

Z E I S· 2 • 
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's-Grav·enhage, 25 October 1948 

Nö. DIS 3030 

Onäerwerp: Inlichtingen G e h e i m 
D III b. 

No. 

In antwoord op Uw verzoek om inlichtingen dd.plm. 

dael ik U mede, da� betreffende: 

(Naam): TIEDENJAN

(Voornamen): Fritz Carl 

geboren 21-11-09 t� Bremen(D) 

wonende te Henge.lo ( o) , (straatnaam) Heng.Eschstraat 79 

volgende 
d.e � gegevens bekend z:i:.jn: 

TIEDEMA.N,F.C.,Hengelose Eschstraat 79 te Hengelo, ftijksduitser. 
verder geen persoil3.liai 
V:r?ij stelling inlevering radio no. hfd. 025630, d d. 31-5-L13. 
Reden: Rijksdui tser. Mitrglied D .A .F. 

- De overige personen komen niet voor in de documentatie.

DIS 
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DIS 30S0 

TIEDE'iiAU 

. 

,. 

. -Fl'itz Carl 

21.:.�1 9 

. . 

Hengelo (0) 

25 Octob 48 

D III b. 

pll:l. 12-10-:i.8 

Brcien(D) 

Herig.Eschatra.nt 79 

TIEDEMAN,,J.i'.C • .,Hengeloso Eschs�e.· t 79 te Hengelo" Bijkaduitsor • 
·. verder geen personalia� .. 

Vr'lj stelling inleve�irig radio no. b.f'ä.. 0256301 .dd. Sl"'\>5-43. 
Reden: Rijksduitser •. t-11tglied D.A .F.' 

De overige 'personen kom�n nhit voor in de doc.tnnentatie. 
\. 

DIS 
! ' , . 



21 December 19 
Doss.109/2772. 

OP KAA!H Betre1't: TINGA, Idzard, 1.'Vonende 
teekant l<!o. 32 te 's-Gravenhage. 

-...�-----�Antwoord op 
____ .. verzoek Dis .No �d.d. 2 November 1949 •

2 DE.r. ,o_ "' 

jAL: �v}v 

{/ 
Idzard TIIWA, geboren te Groningen 11 IIei 1916, 

ingenieur, woont lee kant No. 32 te 's-l-ravenhage. ll;J@ Eij is gehm\d met:

Q 
'b,-li.v ·hK 1arianne ëili Ul!G�R, geboren te Baden (41,itserland) 

011 Q J ,
0 Januari 1919. 

M� 
V · 

n /) Het gezin 'J:inga staat maatschappelijk gunstig bekend. 
IJ J•" ht-f b Het behoort tot geen enkel kerkgenootschap.

_/ ,. €,o" 
1 

"/.J Op politiek gebied worden zowel Tinga als zijn vrouw 

r:p v betrouwbaar genoemd. 
BetrokKi_;ne is geabonneerd op het Algemeen Handelsblad. 

• 

Hij is lid van de Ron.vereniging van Ingenieurs. 
Tot op heden is hij in dienst van 11 .Electro �troom 11 te 

Roti;el'dam. Januari 1950 zal hij echter zevr waarschijnli_,;}k-_., 
in dienst treden bij 11 

;üjn naam, alsmede die van zijn echtgenote, worden in 
de administratie van d Poli tie niet genoemd . 

��v/�/��� 

;d" (11:,'
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