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·raar van betrouv bare zij de. "'erd vernomen , · ordt veel 
drukr•erk van de Com . .munistische Partij ·rederland (C,P,1i . ) 
gedrukt bij de Uite;eveTij-drukkerij "ORIOl~", gevestit:;d aan 
de Fe "lrenhe i tstraat 3 07 alhier. !n genoemde druk'(eri j • or
den de interne partijbladen, de bedrijfBkranten van de 
e . P . ·'. en het maandblad "NU" van de vereniging :~ederland
Ç,S . S.~. gedrukt . 

-"igenaPr ven de ui teever ij -dr•:tk'·::eri j is: 
Al bertus Petrus PJETR2S, geboren te 's -~=ertogenbosch , 

CJ I'e brw:'lri 1907, ui teever-clru1rker , ··onende •:ee lsumstr8Rt 
147 a l h i er . · 

Peeters i s een overtuigd en fanàtie~ lid van de commu
nistische partij . ~ij was medeondertekenaar van de candida
tenl ijst vaa de e . P •• voor de l aatstgehouden Gemeenterqads 
ver.iezingen a l hier . 

El,-- ( . 

~erzonden ov 26 Juni 1947 • ---=] ~-.·· ·· ... ·-.. • . an: he t Hoofd van de 0. -rr . :J ., all ler . 
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Met Uw nevenvermeld schrijven mocht ik vnn UEde~Ge ~ 

strenge onige inlichtingen ontvangen betreffende de Uitgeveri3-
druf'"kerij noRIONn geveet:tg<i Fe.hrenhei ts·tra.at 307 alhier, waar 
veel drukwerk van de c . ~ . N .t als interne partijbladen en .bedrijf ~ 

· k:ran:ten, aleook het l!at,.ndbla.d ttNUn worden gedrukt . Voorts ordt 
in (iit rapport gemeldt dat de eigenaar A. l? . J?ELTERs, een overtuigd 
en fanatiek lid is van de oom unistisohe partij • 

· Deze gegevene worden van groot belang geacht, mede in 
verband met de tot dusver dezerzijds niet te beoordelen mogelijk
bed n-wat betreft bijzonderè communistische activiteit in of van
uii; drukkerijen onder. communistisch beheer. 

. In verhand hiermede zo.l ik . het op prij.s stellen n.áfiere 
gegevens uit dit bedrijf te vernemen, onder meer betreffende de 
vorm ,N.v. ,o. V. 1 e . d. en de f:inancitlle basis, hetgee.n üit de 1n ... 
achrijving L~ het Handelaregister zou kunnen blijken. 

Voorts wordt prij~ gesteld op de personalia van het per
soneel, tuneties in het bedrijf, en de· politieke instelling van de 
perso.necds-leden. Oo~ rijst de vraag. , of veelvuldig overwe'rk 
wordt verricht. Daarbij zou de mogelijkheid onder ogen kunnen 

orden gezien, dat een kern van zeer vertrouwde communisten uit 
het personeel zou kunnen zijn aangewezen voor geheim werk, dat 
mogelijk buiten de ,normale arbeidau.ren zou kunnen wor,4en verricht . 

· . Ik zal het zeer op prijs stellen, wanneer û.tdel Gestr llliJ$ 
o . m. aangaande de hiervoren aangestipte .vraagpunten een nad on
derzoek zoudt willen doe,n instellén. Het resultaat daarvan zie i k 
met belangstelling van U tegemoet . · 

Het Hoofd van d 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
Namens de ze 1 

J . G. Crabbendam. 

Heer Hoofdcommissaris van de Gemeente
litie t e •s - G RA V E N H Á GE . 
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Juli 1947 van de Centrale Veiligheidsdi,ensb, ltdll'"W'd'rden ge
meld, dat de Uitgeverij-Drukkerij "ORlON", gevestigd in per 
ceel Fahrenheitstraat 307 alhier, het eigendom is van de in 
dezerzijds schrijven doss.6/491 d.d. 26 Juni 1947 vermelde 
.A.P.PEETERS. Als zodanig staat genoemd bedrijf ingeschreven 
in het P~ndelsregister hier ter stede, waarin als tijdstip 
v.an vestiging is vermeld "September 1926". Van enige finan
ciMle deelname in het bedrijf van anderen, dan genoemde 
eigenaar is niet gebleken, terwijl zulks, volgens verkregen 
inlichtingen gok niet waarschijnlijk wordt geacht, daar al
gemeen wordt ~e~eerd, dat de zaak goed rendeert. 

In genoemd bedrijf werken behalve de eigenaar A.P.Pee
ters, die zoals werd vernomen in de Communistische Partij 
Nederland (C.P. H. ), district Den I-Iaag, de functie vervult 
van secretaris van a f deling 13 (Zuiderpark), le.diens zoon, 
genaamd: 

Albertus Eernardus Nicelaas PEETERS, geboren te 's-G 
venha~ :.faart 1920, wonende Van derlenstraat 108a. al
hier. Peeters Jr. vervult in de zaak de functie van bedrij 
lei der·. Hij is eveneens een overtuigd communist. Vooralsnog 
kon niet worden vastgesteld, of hij een bestuursfunctie in 
de a.P. N. vervult. 
2e. Nïcolaas RENSINBJUNK, geboren te 's-Gravenhage, 7 Juli 
1913, van beroep drukker, wonende Loosduinseweg 1139 alhier 
3e. Taunis SCHOLTEN, geboren te 's-Gravenhage, 16 t:aart 
1917, van beroep drukker, lid van de Communistische Partij 
Nederland, wonende L!e idoornstraat 5 alhier; 

1...,_ / 4e. Evert V.AN ROOIJ, geboren te 's-Gravenhage, 14 December 
1929, van beroep leerling-drukker, wonende Frederik Ruysch
straat 13 alhier; . 

ui 5e. Roelof GOLDENBELT, geboren te Zutphen, 16 Februari 
1895, van beroep zetter, wonende Goudreinetstraat 195 al
hier en 
6.e. Gijsbertus V.AH DER GR.AAJ!,F, geboren te Dordrecht·, 28 De 
cember 1920, van beroep zetter, wonende Doelenstraat 28 te 
Gouda. 

De politieke instelling van onder 2, 4, 5 en 6 genoem
de personeelsleden kan nog niet met zekerheid worden ver
meld • . 7el wordt vermoed, dat zij de communistische beginse
len zijn toegedaan, doch zulks is alleen bij geruchte ver
nomen en voor de juistheid daarvan kan niet worden inge-
staan. 

De eigenaar van het bedrijf is in het bezit van een 
vergunning van de Minister van Sociale Zaken, waarin hem 
wordt toegestaan per kwartaal 60 overuren arbeid te doen 
verrichten, d.w.z., dat hij in dat bedrijf 60 uren mag la
ten werken tussen 18 en 7 uur voormiddags. Over het 2e. 

ltaal van 1947 waren die uren vol geboekt. 
Bij verschillende avond-contr6lm is gebleken, dat op 

Donderdag- en Vrijdagavonden geregeld wordt overgewerkt, 
terwijl zulks in het begin der week zelden wordt gedaan. 

Wat betreft het drukken of stenc illen van geheim vrerk 
voor de c.P. lJ. wordt het niet onwaarschijnlijk geacht, dat 
zulks wordt verricht, door vader en zoon Peeters, buiten 
medeweten van de overige personeelsleden. 

De belangrijkheid van het ver.krijgen van meerdere in
lichtinaen omtrent de in het bedrijf verrichte werkzaamhe
den, wordt dezerzijds ten volle beseft en daaraan zal de 
nodige aandacht worden besteed. 

~rzonden op 18 .Augustus 1947; aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier. 



I.D. 
D E N H A A G. 

Doss.6/491. G E H E I M. 

Naar van goedingelichte 
zorgde 

Î J Hendrikus Sijtze Eelke VAN BENTEN, geboren te Leiden, 
1 September 1920, wonende te Leiden, Rijnsburgerweg 42a 

~~(zie noss.l03/2, d.d. 20 Juni 1947 en Agenda 193/47, d.d. 
3 December 1947) gedurende 1940, 1941, 1942, 1943\ en 1944 

• 

de boekhouding van de Uitgeverij "Orion", 
307 (zie Doss.6/491, d.d. 26 Juni 1947 en 
18 Augustus 1947)

1 
lf~l 

verzonden op 29 Juli 1948 
aan: c.v.n. 

e.v.~~ 
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~ ~\ ~ \ Dezerzijds is een onderzoek ingesteld naar de drukkerij 
~ ~·~"Orion" alhier. De eigenaar van deze drukkerij is: 

XI Albertus Petrus PEETERS, geboren te 's-Hertogenbosch, 
10 Februari 1907 en wonende Reelsurnstraat 147 te 's-Graven
hage. 

Peeters is een bekend communist. In 1926 werd de drukke-
rij "Orion" door hem geopend in de Fahrenheitstraat alhier. 
Het is bekend, dat Peeters veel drukwerk ~de C.P.H. ver
zorgt. Tevens verzorgt hij verschillende weekbladen, zoals 
' 1 et Bomen- en Bloemenkwartier", "De Goudenregen 11 enz. 

Op 15 Juni 1948 is de drukkerij verplaatst naar de Rob
bemastraat 10 alhier. tiet bedrijf zou bij deze verhuizing 
tevens wat uitgebreid zijn. Het beschikt thans over de vol
gende machines: 

één snelpers, twee degelpersen, één snijmachine, één 
zaagmachine, één ventilator. 

De bedrijfsruimte in de Robbemastraat zou aanmerkelijk 
groter zijn, dan in de Fahrenheitstraat. Ook zou het be
drijf financi~le vooruitgang hebben gehad. 

verzonden op 19 Augustus 1948 
aan: C.V.D~ 

• 



aam r l'ij c 
b - . 

ll 194 



INISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

B 59312 

's-Gravenhage, 15 Augustus 1950 

Ond.: Drukkerij-Uitgeve~ij Orion 
Den 'Haag. 

IIJg/h :., 

• 
an de Heer 

DIENSTGEHEIM 

Oe~ -.r. ~,;vv ..................... . 

Rappel : ....... /.J~: I'Z. 

Antwoord: ............... . 
· . . , 

piermede moge ik U ter informatie berichten, dat 
bovengenoemde firma in de loop van 1945 van het dag
blad ' "De iaa~heid" kantoor Den Raag, f. 5.500,--aan 
voorschotten heeft ontvangen . voor te leveren druk-
werk. · 

De drukkerij-uitgeverij Drion heeft bij de bev.ri j
ding eenmaal. "De Waarheid" gedrukt en leverde gedurende 
1945 (en mogelijk late.r ) al'bet benodigde ·d.rukwerk 
voor het kantoor Den Haag. 

Met verwijzing naar de gevoerde ·correspondentie 
over deze drukkerij moge · ik TJ verzoeken na te gaan · 
wat thans aan drukwerk voor de C .P. • en haar neven
en mantelorganisaties wordt vervaardigd . 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze: 

1· 'Y 
J. G. CrabbGT· ç$ 

Hoofdcommissaris van Politie 
· te 

's-G R A V E N H 
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29 Novembe 1~~0 

ACD/ 9/P;.'J <S 
. lnderwerp: Drukkerij - Uitgeverij "Orion" Den Haag . 

r.: . v . B. Z. 
Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt mede

gedeeld, dat dezerzijds niet is gebleken of door de door 
U bedoelde drukkerij thans nog drv~werk voor de C. P . N. en 

•lrar neven- en mantelorganisaties wordt vervaardigd . (einde 
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