
OD. No. 

Naam.ll�1!El'L
o/

/iVf'-. .. /14tV�R.�2l �QlJy'f&:.� -

ook: ?é-A::-.8
1 
ó /{/ $&{_

u· 
1 

I U-t In Uit In Uit fn 
Datum

1 t 
J� Da:um Datum

1 

J Aan -I-D-at-um--1--D-a-tum- ÎA;n - Datum - Datum J Aan Datum
2 8 rR. 1960 l) ;/" � IJ /'11. L-l 1.ióO 



T-.�·o. 

DOSSIER No.: ... OD. J.945..A" NAAM: .l.?�!.�<:>r.;€3�):JT.�jy�:r.�€3:l�f3.��:r:-g�:l'.l:i���:Les

Uit In 1 Uit 1 In Uit 1 In 

Datum 1 Aan I Paraaf Datum Datum 1 Aan I Parool Datum Datum 1 Aan I Paraaf Datum 

A�R. 1961
1
-.lJ J' 

Hl� 1�0\1

12·8s A7f/ �'-; aRI t98S

• 

'!.J 

il,1; 33626 . ·so 



MINUTEN BLAD 

DOSSIER No. î945A ............ ................ . NAAM: BIJVER.REIDS±O.RGANISAT.IE. .. T.N .•. Q. •... -... p-e,r,so-neel 
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1. Aangele d d.d. 1-11-51, in opdracht van D.

ACD 4A
2. Dit OD is gesplitst in:

OD 1945 - NIJVERHEIDS-ORGANISATIE T.N.O. - Beveiliging. 
OD 1945A - NIJVERHEIDS-ORGANISATIE T.N.O. - Personeel. 

ACD 4A f 

3 Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad 
aanwezig was dit bijgeJoegd. april •70. 
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RAPPORT
Van: K.ARA 
Aan: ACIJ 
Nr.: R. 1532 

t... ':!/ �, 

S PO E D 

:-d,,JL �Jj� 
19.2.195;11

1 . . .. 

2 0 Fll. 1952 

\ ACI/ 1313!) __ , 

De_BID verzoekt;een spoedige beantwoording van de volgende
brieven

� Jl.j'-f'?-i.. 

U.40399a, dd. 28.1.1952 betr.: Marinus MEYER.
c,.. /'i-'-i't_

l U 40713a, dd. 23.1.1952 betr.: de firma H.M. JANSE Technisch
v Bureau en de bij deze firma in dienst zijnde monteurs. 

C,o 

; U 39310c, dd. 12.12.1951 betr.: R.A.t.WATER en J.T.G.S.J.SPITI\iiAN. 
/'J.1p1i; 

Schutblad geborgen OD 1945 tnv. '.[oe-Water, H.A. geb. 11-10-1198. 

• µ 
/ 



r-----;- ---- 7--::-Naam : SPITMAN, J.T�S.J. 0, 
@eboren 12-10-1903, ���� 
adres : LEIDSCHENDAM, Westvlietweg 143. 
• 

ACD 125526, Dis 16489 
Dis : 3-1-52 

� a Instituut voor 
Warmte Economie 
TNO-Delft • 
OD 1945a 

V.4e.

Rapp.binnen: 18-3-52 Ti idens de oorlog gesymp.met duitsers 
en NSB-ers (echtgenote Duitse). 
Nu niets meer ten nadele bekend. 

1 



Afschrift l • � ' 
;4'77 n F' 1. ., t.e .fA' JtA...t :

ç;4 lf YS-11.. � tr"A 
12 December 1951

�u 3910c - C 56 - C1/cs2 �jty'lr � 
� 

SPITWJiN 

Ik zou het op priJs stellen, indien 
U•een DIS-onderzoek zoudt willen doen instellen 
naar bovengenoemde twee personen, werkzaam voor 
het Instituut voor Warmte Economie TNO te Delft. 
Eerstgenoemde is geboren 11 October 1�98, en is 
woonachtig te 1 s-Gravenhage, Baambruggestraat 129, 
Geboortedatum en adres van laatstgenoemde 3ijn 
respectievelijk: 12 October 1903, Leidschendam, 
Westvlietweg 143 

Aan het Hoofd van den 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Java.straat 68 
's-GRAVENRAGE 



DIS.16489 d.d.7-1-1952. 
Onderw.Inlichtingen. 

Datum 13-3-1952. 
OP KAAltT 

ACD/ �"'4 

•�

VERTROffi/ELL.TK. 2-�.10�)'
PAR; , .. 

'X' @rTMAN Johannes Gerardus ;J:heodorus Sophie Janszen,geb. te 
, , .._le 12-10-1903,Nederlander,is sinds 23-5-1928 gehuwd met de voor 

alige duitse onderdane ZINGRAFF Marianne Gertrud,geb. te MÜn-
Htt ter 16-11-1904. Uit het huwelijk zijn zes kinderen voort ge spro

ten .Een kind is gehuwd.Het gehele gezin woont sinds 1943 aan het 
adres W�stvliet no.143 te Leidschendam,na vanuit s-Gravenhe.ge te 
zijn geevacueerd. SPITIVI.MJ was tijdens de bezetting o.m. leraar op 
een M.T.S. te s-Gravenhage. 
Daar hij met een duitse vrouw was gehuwd,heeft hij tijdens de be 
zetting gesympsthiseerd met zowel duitsers als N.S.B.ers.Hij is 
echter geen lid van de N.S.B. geweest.Toen ons Lanj bevrijd!
werd heeft hij zich gedurende het jaar 1945 als Politiek delin
QUent dagelijks moetn melden bij het Hoofd van de toenmalige ar-

. restatie ploeg te Leidschendam. 
Hij belijdt de R.K.Godsdienst en tijdens de bezetting en ook nu 

nog,ging hij en gaat hij geregeld ter Kerke.Hij is aangesloten 
bij de R.K.Staatspartij.Thans is er niets meer te nadele bekend 
op Crimineel en Politiek gebied en moet hij politiek betrouw
baar worden geacht.] 

I.D.R.Pol.
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16489/CR/1112 31-3-'52. 
RE: Uw nummer U39310c-C56-Cl/cs 2 d.d. 12-12-'51 

en ten vervolge op ons schrijven No. 125526/CR/1101 
d. d. 1 7 -3- 9 51 • 

ONDERWERP: Johannes Theodorus Gerardus Sophie Jans,zen 
SFITMANo 

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven doe ik U 
onderstaand een rapport toekomen betreffende bovengenoemde 
persoon. 

SPITMA...�, Johannes Gerardus Theodorus Sophie Janszen, geb. 
te Zwolle 12-10-'03, Nederlander, j_s sinds 23-5-'28 gehuwd 
met de voormalige duitse onderdane ZINGRAFF Mariai.m,e Gertrud, 
geb. te M'û.nster 16-11-1904. Uit het nuwelijk zijn,zea kinde
ren voortgesproten. Een kind is gehuwd. Het gehele gezin 
woont sinds 1943 aan het adres Westvliet Nm. 143 te Leidschen
dam, na va.�uit 's-Gravenhage te zijn geëvacueerd. SPITMA.1.� was 
tijdens de bezetting o.m. leraar op een M.T.s. tj ;iDen Haag.
Daar hij met een Duitse vrouw was gehuwd, heeft hij tijdens 
de bezetting geAymp@.'thiseerd met zowel Duitsers al� N. S.B.ers. 
Hij is echter geen lid Vffil de N. s.B. geweest. Toen\ ons land 
bevrijd werd heeft hij zich gedurende het jaar 194.5, als Poli
tiek delinquent dagelijks moeten melden bij het Hoo

1fd van de
toenmalige arrestatieploeg te Leidschendam. 
Hij belijdt de RsK. Godsdienst en tijdens de bezettting en ook 
nu nog, ging hij en gaat hij geregeld ter Kerke. iH�j is aan
gesloten bij de R. K. :Jte.o.tspartij. Thans is er niets meer te 
nadele bekend op Crimineel en Politiek gebied en:moet hij po-

litiek betro12wbaar worden geacht. 
/i \ 

Aan de Heer Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst, 
Plein 1813, No. 4, 
's-G R A V E N H A G E. 
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164$9 7 Jano 1952 
( 

Aan de Heer Districtscommandant 
van de Rijkspolitie 
te 
•s-� RA V � N Il AGE

SPIT.:L\N, Johannes Theodorus Gerardus Sop1il.ie Janszen 
12-10-1903 
LEIDSClihND , estvlietweg 143 

1 Werkzaam voor het instituut voor Warmte ioonomie T o !l.O o te Delft o

,. T Gt op hed�n �nbeke,id Jn 
•• •drninistrati• van� R..I.D,

'"'. 9 JAN 1952 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). ... � .... l!§ ... 2.�.I ...... . 

. .. r.//}/.J..�)· ... 
ONAFGEDAAN 

;.,b� l? 
Yr � 

Afd./Sect.: 1) 

Interne aanwijzingen A C D. 

!J1 ' ' 
ACD. (i-� Dat.: 211-�..._

. . .. . . . . . . . . ..... ...... . . . . . . .... ................. i. 

Par.: 

······ ····· ··· · · ··· ··· ···· ················ ···········1··· ·/
.. , ® !

······················································ ü�;;;,;;x

Aantekeningen �ummeren s.v.p.!): 

./ ........... ��····································· 

· · · · ····· · · · · ·· · · · · · ···· ........................... . ... . ... ......... ......... . 

�: � ,KLM-, ,�.7 · ············ *Y:. 

• . ..••• :a ... · .... ····�· &��.,,��>%,=�� 4 

J if;;;-;;;;;. � �;;::, ;;;;,, .... ·····
·
·····.
··
·
·
· 
............. -c::_

l�: ,, i:b .1/. 

�:/..� J,)····�_.······ ··�

......... 
UI- .•.· . l,IH,,,I?·;f . . . 

� . d:1�._z;, 1J..t:l, . . L . .'. · · t /!u' y� d22ci &.<..:�,, 
7' (, .t.. "L.\. .�- :?h., /J/.� 4.11 .. 

e-o '5 /' ·� �J� '-1 ... :. . ·;)�'/.4,.,, 1 ·::·::·.:. /f 
........................ ... 

. ..... �E ... � 

... . .. ... .. . .. .. . . .. .. . . . .  

g �:�/� il."��-=eL· §, - Il- 3- r'L/jj;;,7& 
?.. 0 2, 



I 0. ,1..,- QUI,,- fw,.,Q � aJ.J- � I ;J. ' �-� b � "nO.- c,J-N� ,Vtl.+, olL �l'od.,_ I WUA ,,,_...)- Af� '.
C(..OV,,V J,{ />,- � �Ai. tuk,�. 

J(A-1'?.A., 12,.3_'5� 75. 

1/ � Áv;-
. �� lf':ll w_Jyd,,� k,4 ! ,a ./ h���-

. '/Á,· 1,,,,1" r.� . !' /Î(.- 3· J'2 /4J-c., / � 
/� áÁ.., Á� � ,(. n. ,, . �r �c h--.-t:� , 

/t? � � ..y th-..-- - 7· �·�� 4-� A, - «��/'

..,.f / ./ /,� 
• A / _.;'/1 / � d�� ��t.,,e,/ C,?t. 

�� .,,,t',_,,'7 ' ""-"lé.---.. J ' ,.::: /' 
\,1 

;J Cl/ 11_ j_ á � a.a-. d-L- � (&/- eo....., i., 1 0.:......1- À;J 1J. �s--tt/c;e/;101 

/� µ,. f rl.,,, ""/"- . . I 

/;/ �/'s • 

k � �� h-.-v � -�-��/> r 4.-........__ �(!:":L- �-? 
/3./6 1,u,.,,..,À=cr�. (i-u.. /b ycP.9) 16 ytf'3/c!è/ l//<.t/;. 

�� ..-1/\�"'-tti evf! AN....J--.. I" 

•



i Náam
geboren 
atlres 

-- --- - ---

'IOE WATER, Herman Albert 
11-10-1898
DEN HAAG, Baambruggestraat 129.

ACD 125526. , Dis 16489 
Dis : 3_,.:1952 
Rapp.binnen: 12-3--52 - gunstig.

-, 

Instituut voor·l 
Warmte Economie 
TNO-Delft. 

OD 1945a 

V.4e.



Doss.109/6448. 

\ 

5 Caart 1952. 

Betreit: TO.E ·,A'J:J. , Herman .lb'ert, wo e 
Baamb'ruggestraat 129 te 's-G�"-.,....,...,,. 

A.ntv,ooro. op
Ho.Dis 16489 d.d. 7 Januari 1952.

I herman Albe.et TO· JATëJ , ·..,boren te Johannesburg 
· (i. A. ;10 October 1898, van bar ep werktui5kundige, woont
::.:iaambrucgestraat 129 te 's-Gravenhzge. 

Hij behoort tot het ::ea.erlanûs-He.t·vo1·mde kerkgenoot
sc:.ap en is ke1·kelijk medelevend. 

In de naaste omgeving staat betrok�rnne gunstig aange
schreven. 

In politiek opzicht moei; hij betTouwbaa1· worden ge
ach-r;. ijn naam komt in de politie-administratie, ook op 
policiek gebie�, niet voor. 

/ 



t. 

125526/cr/1101 . ., 

RE: Uw U 39310c-C56-Cl/cs 2 
ONDERWERP: H.A. TOE HATER. 

17-3-'52.
12-12-•51

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven doe ik U 
hierbij een rapport betreffende betrokkene toelrnmen. 

Aan de Heer Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst, 
Plein 1813, No. 4, 
's-GRA.VENHAGE. 

R.A. 



� 1�-� . 

..,. 1 DEC. 1951· 1
f _,, r ·-: I 1.15 {" ;,{ 

.. � 
12 December 19?1 • 

U 39310c - C 56 - C1/cs2 

t\Betr: Herman Albert toe WATER en � 11.J Johannes Theodorus Gerardus Sophie Janszen 
SPITMAN. 

• 

Ik zou het op priJs stellen, indien 
U een DIS-Qnuerzoek zoudt willen doen 
instellen n�ir bovengenoemde twee perso
nen, werkz�äTh voor het Instituut voor 
#armte Ecott'1mie T. N.O. te DELFT. 
Eerstgenoefuaê is geboren 11 October 1898, 
en is woonachtig te 'sGRAVENHAGE, Ba.am
bruggestr�t: 129. Geboortedatum en adres 
van laatstg��oemde zijn respectievelijk; 
12 October .. 12903, LEIDSCHENDAM, Westvliet
weg 143. 

Aan het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE. 

A • 



16489 

TOE-:ATER,_Herma.11 Albert 
JOHANNESBu�G, 11-10-1898 
DEN HAAG, Braambruggestraat 129 

' \ 

7 Jan. 1952 
1 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Polit�e· 
te 
• s-G R A V E û Il A G E,

\ 

Werkzaam voor het Instituut voor Warmte IDl Economie T.N.O. te Delft. 
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