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Ik heb de eer U?;e iilxcellentie mede te delen, dat
binnenkort te Vlissingen een Russisch zg. dubbelschip,
genaamd "Kommuna", wordt verwacht om bij de N.V.Kon.iviij,
"de Schelde" een uitgebreide reparatie te ondergaan.

De onderhandelingen over deze opcfecht zijn door
de directie van "de Schelde" rechtstreeks gevoerd met
de Russische handelsdelegatie. Bij het tekenen van het
contract is 10> van de som waarvoor het werk is aange-
nomen op een bank gestort. Dit bedrag is echter nog niet
vrijgegeven.

De besprekingen voor de onderwerpenjke reparatie
zijn begonnen op een tijdstip v/aarop de directie rekening
moest houden met de mogelijkheid van onvoeldoende werk-
opdrachten voor de werf. De opdracht is voor de maat-
schappij bijzonder aantrekkelijk geweest, omdat een
prijs voor het reparatie-werk overeengekomen is kunnen
worden, welke aanzienlijk hoger ligt dan die welke ooit
voor een schip van een andere netie bedongen had kunnen
worden. Het is dan ook begrijpelijk, dat de directie van
"de Schelde" zeer gesteld is op Russische orders. Op 31
ï.ïei a. s. zullen twee leden van het personeel naar Moskou
gaan oei onderhandelingen te voeren over een levering van
ketels.

De juiste datum van aankomst van het schip is nog
niet bekend, maar de verwachting bestaat, dat dit in
ieder geval nog in de maand Mei zal zijn. Evenmin is de
sterkte van de bemanning van het schip bekend en hoeveel
zullen achterblijven om bij de reparatie behulpzaam te
zijn.

V,rel is bekend, dat geen speciale commissie is aan-
gewezen om toezicht te houden op de uitvoering van de
reparaties, maar dat dit toezicht is opgedragen aan de
gezagvoerder van het schip en de eerste officier. Het
toezichthoudend personeel zal gedurende de reparatie
niet aan boord kunnen blijven. Voor het logies van dit
personeel is nog geen regeling getroffen, maar in elk
geval zal dit dus aan land dienen te worden gevonden en
in de onmiddellijke nabijheid van de werf. Voor de repa-
ratie is een tijd van één jaar uitgetrokken, doch de
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directie is bang, -dat deze tijd gerekt zal worden door het niet
tijdig betalen van de termijnen zoals zij dit eerder bij een
snder Russisch schip, de "Korasoraolsk" heeft ondervonden.

Volgens de beschikbare gegevens, zoals hierboven gerele-
veerd, heeft de directie van "de Schelde" zich voor het aan-
nemen van de Russische opdracht uitsluitend laten leiden door
actieven van koopmanschap on heeft zij, tenzij het tegendeel
nog mocht blijken, ook geen aanleiding gevonden om zich tevo-
ren omtrent de mogelijke security bezwaren van de aanvaarding
van de opdracht met een overheidsinstantie te verstaan.

Het wil mij voorkomen, dat de aan de uitvoerin?; van de
opdracht verbonden consequentie, dat de aanwezigheid geduren-
de minstens een jaar aanvaard moet worden van een aantal, al
zijn het misschien maar twee, scheepsof ficiereri, die, gezien
het Russische systeem, zonder enige tv/i jf el bijzondere opdrach-
ten zullen hebben, op een voor spionnage-doeleinden zo bij
uitstek geschikte plaats als 'VTissingen en ae ui j. "de bchelde"
op zich zelf reeas ïaeer dan voldoende is om de vraag in be-
schouv/ing te nemen of de uitvoering van de overeengekomen
reparatie om security redenon niet eerst van Regeringswege
in beschouwing had aienen te worden genomen.

momenteel zijn bij de »A j . "de Schelde11 belangrijke
iiiarine-opörachten in uitvoering, die aanleiding zijn geweest
voor de veiligheidsdienst van de Liarine en de :,-.;. V. D. ooi met
vereende krachten de werf tegen spionnage en sabotage te be-
veiligen.

'•:•!<:Weliswaar bestaat de mogelijkheid, d&t het reparatie-
v;erlc door (!de Schelde" v/ordt uitbesteed bij een werf te
G-orinchem, waarvoor echter nog de toestemming ven ae Russi-
sche handelsdelegatie zal dienen te worden verkregen, maar
aen. een langdurig verblijf van Russische scheepsofficieren
elders in ons land zullen eveneens bezweren zijn verbonden,
zij het dan in mindere mate, afhankelijk ven de mogelijk-
heid van een op te leggen beperking van hun beweginsvrijïieid,
en bovendien zal dan toch nog het reparatiewerk aan de
scheepsbodem in het droogdok te Vlissingen moeten worden
uitgevoerd. De "iCommuna" sou dan komen te liegen naast de
in aanbouw zijnde onderzeebootjagers.

Door oiij is vernomen, dat van de zijde der marine om
redenen van defensie overwegende bezwaren zijn gemaakt tegen
de uitvoering van het besproken werk, waarbij ik mij gaarne
aansluit zowel op gronden van beveiliging van staatsgeheimen,
als om redenen van binnenlandse veiligheid.

Mocht
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kocht het niet of niet iaeer mogelijk blijken om de onder-
v/erpeli jke overeenkomst ongedaan te as leen dan zal in elk ge-
val de eis dienen te v/orden gesteld, dat het aantal toezicht
houdende personen van de beraanning van het Russische schip
tot een minitama beperkt blijft en voorkomen dienen te worden
dat deze eis v-ordt ontdoken door dit aantal tijdens het
werk naar willekeur door anderen te laten aflossen. Dit zal
kunnen vrorden bereikt door een beperking van visum-verlening.

Verder zullen de toe te laten personen in sik geval
dienen te worden onderworpen aan bijzondere maatregelen van
toezicht als bedoeld in artikel 11 van het Vreetadelingen-
regleiüent, terwijl verder de nodige instructies zullen die-
nen te \vorden gegeven voor een strenge handhaving van het
voor vreemdelingen ingevolge de Vreemdelingencirculaire F,
geldende verbod van politieke activiteit.

ket het oog op een eventuele behandeling van deze aan-
gelegenheid 21 e t Uw ambtgenoot van Economische Zaken heb ik
een copie van dit schrijven bijgevoegd.

Het Hoofd van de Dienst

i.ir. L. Einthoven


