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DOSSIER No. 

® -40216. '-46 

MINUTENBLAD 
.QD 350 NAAM: ~·.D1 IRAA L JIT~.!:II.MCV 

1. Mondeling inlichtingen gevraagd omtrent SS Admiraal Nahimov 
aan: I . D. Rotterdam 

Marechaussee . 
2. Resultaat onderzoek bericht aan Minister van Buitenlandsche 

Zaken (afschrift aan Fock) dd. 23.12 . 1946. 

3 . 

Van ongewenachte activiteit van leden der bemanning is niet 
gebleken. 

3. 1 • 194 7. IJ 
C/P ." 

Verzoelce voorlegging indien nadere berichten binnenkomen . 
1 - 5-' 4 7. /'2 
D 1 ( é~N )"'« 

4 . Gezien ivm 0020478 (Sunetta ). U. 
C III 28-11-47 
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Commandant 

der 

Koninklijke Marechaussee 

Afdeeling V • 

• No. 1623 

Bijlat:;;en: Mn. 

's-Gravenhage, 19 JJecem'f\r 19h6. 
Ra•mweg 4 

Telefoon 183885 

~~ig~ 'koninklijke Marechaussee stelt 

bijgevoegde stukken in handen van 

Jfajoo.r POT, .TI'lvastro.o.t 68 te s ' Gravenha.r.re, ter. 

~ROPS. ' 



KONINKLI .r.tm ! . A.>{EXJiit.lTSSE;'. 
2e Divide. 

---~-

Há v:rn\IEILI'"'r!'r-'1. ISDIEl\BT. 

• 

R _ P P 0 R T. 

Betreffende het verblijf in c1e Rottcraa~s0J,e baver.. V 1Tl de mee Sovjet
russisC'..he koorva.:>..rc1ijschepen n . l. resr>. <le 

-J .. :TI'.L !-f\.i':Q•fOV en c1c P.D:!JR\JJ SINIAVE'N 
re1.s.teer.· ~.k het volsencle: 

~!et SS .AJl :~ J, N.·\HJJ.lo·.r 1~.mm den 6 ,Juli 19iJ,.6 te l.lotterdam aan en koos lirrnla.fl.ta 
in de "fMllla.ven Zu.i.d. De bEI"'t'> nn:!.t'l['; hestonr1 uit 11.? 'koppen om1ar ge7>azvoer-
d.er I~;pit.ein Ryndyucl<-. -\ls aeente VOO.!" <l:i t s-hjp treedt o:r de N. v. C~br. 
van TJden Sc'ltee:-vaar-~ i~! 1\.,gentu.ren h·tj.- Veerha1ren 15 te Rotterdam. 
Pet !:~Chir "·rorrVc: ee;ÇJrnvi.andeerd r1oo'C' é'e N. IJ. L'PU, 'ITestel'kaà.e t,:, Rott~rûa.El .. 
Volgen~ 011i;1r~nc;en inJ.icht-ï ngen Zl1l1 ,,l'lt ca~co -::;ebroken zijn in ieder ee7al 
heci't hPt Z"I3.'1"P. oot~logsscha(l.ew Ov"':c de ui.t te •mel:"en .r~aratie '\7ordt noz 
ond.er.hanrlcl.:l, aoch hoogstraars~hijnl:i.jk Z:t1. d.:i.f'l ve:tTi.cht woro.en door ~E'ON 
te Sch.i.eél.w>.. 

Tiet 3S An:.:IEAL SJ:N::.•',.'V3:r arriveP.':'de den 18 Juni 1946 in de 'aalhav~n (l.uid) 
te Rott0rà.a:n. DP. henantün: best,.., nel u:i.t 35 kor>1)en plus geza~e roci.e!:' Kapitein 
Rnms.novs:icy. ~;,~n:'.;e en !lroviP..ndeur zijn ook rP-sr. Vnn Udet" en ile !~a:pri. 
Dit sciri :'? :i.::t zer.;onken ~ewecst P.l" 110Pt ook u.i. tcebreiC ger.'ell?.-l:"e~"'<i .,,..,,..,,en. 
Deze ~~~ra:l.ie zal 1'1aa..•··scl1ijnlijk door Y1ïL'I'OJ~ u:itgevoertl \IOroe~ • 

A'-'ngeno'let' ~"!' '1'70-r-d.en, d11.t. de beir"l"' sr..hr:>pen •1.i. t. Duitsch bezit werden overge
nomcl". 

D'\Or er te Rott.P.rda!:n nog te wr;:i.ni,: rl,..on~d.rokken vonr ll'l.n::durice renaratie 
ge:lil'lt knnnen uo.rden ne+.en deze beid~ scheoen l~n!! W?ch.,en. 

Een_ eerleelte der bemanning is irEJücl.dels met Russische sci1.e!.•~"n vertrokken • 
.ûe j11iste bezett:! ng van de 3C'bepen is mo-nentcel onbFJkenrl. De beni.'lnning 
::üaa;pt ::tan boorrl en gaat voorzoove.t' he.~end '''e:i n:i.g r)e wal op. 
Van feestvergaderingen m~?.t. o.e E.v. C• "\:~.11 1,oo ... tl al~ destijds op het Russis che 
schip ODEBS!. is niets bel"enl. 
De totale bezetting van c1e beide schenen wordt O:J 60 ne.n e;e!"-ch0t. 

Bij het bovenstaande l.._an tlO!" a:'lngetePlcenu \','Oré'<' 1'1, rl s.~ in tecen<>.tAllin.;:: m.ct. 
~cheren van ancle.,.e nation.e.litei ten OV"!::" doen P.J'l 1.~tel" van de be:nanning zeer 
··reiniz te "/eten te komel" ;_~. 

DP- Rottercl.a"'l~t'he 'qi vie":!:'oli tie be!':chikte ov~r geen !rP-eeven.,;. 

Het. Eoofd 'fl"'V~"nveilir_ ~eir -=~èüenst , 
De Re'J. K.~i tei n, 

"'· "'• G. C. Vfln Bijsterveld. 

•• '' :FT 

l Do.'•.j.O 
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Copie vcrzonden aan: den ?.ee;ecri.t1e;scommüH3E.:.ris in Algemeenen Dienst, 
Plein 1813 No.4, 
_:~=Q!§.Y~~h~B~.:. 6. 

KA 350 
ge ene 

84266-6,537 GS 

ZEER G-EHEID. -
hJdl: Zijne ~oellentie 

den Heer inister van :Buiten
landscbe Zaken, 
:r lein 23, 
!.!::fLr_q.,.y ~ ~.ha Ge. 

T.a.v.t het Hoo~d v/d Afd.Politieke 
Zaken. 

In untqoord op Uw e.c,briJvcn~ noo64-2G6-6537 GD" heb ik de 
cerU\~e Excellentie ae bijzonderboden te èericnten, welk~ zijn 
gebleken uit het onderzoek, in~o3teld naar 3anleidine van Uw 
ocb.rijven. 

Het a/s Admiraal Nah~ov is een cchip dat efkomotig i uit 
Duitneb beZit. Het cchip heeft zware oorlo pOchade. Over de uit 
te voeren rep~rat~e wordt Aoy onderhandeld. doch deze zal ~ar
otli~ijk uitgevoerd uorden door 'täl ton. 

Danr er te Rotterdam nol..> te \1eini droo[;do1'"ken voor lang
dur1Be reparetie gemi~t kunnen ~rden nocten vele achepen lang 
r.achten. 

Een gedeelte der bemaonins io inr.li.ddels mot Ru:osicl"e oehepen 
vertrokY~n. De juiste bezettioB io theno niet bekend, ~rocbijn
lijk ± 30 man. De bemanning slaapt onn boord en gaat ueinig de 
r::ál op. 

Van engewenechte activiteiten van leden der bGmannine is 
nieta gebleken. Uel kan worden c~etee~end, dut - in tegena ~~.~~~ 
met schepen van andere nationaliteiten - over het doen en laten 
van de bemanning zeer '7einic te net n te l'"onen ie. 

Als agent~ voor het ochip treedt o~ de N.V.Geor.v.Uden, 
Scheepvaart en Agenturen tri~., Veerhaven 15 te Rotterdam, terwijl 
het schip geproVian<leerd- ttordt door de N. V.!lapri. 

Na.nr aanleiding van dit onderzoek tooen. ik, d:lt er - uut mijn 
dienst betreft - geen termen aanuezia zijn om lcver.untiea aan 
dit schip stop te z~ttcn. 

In annalui ting hierop kan ilt tcveno berichten, dat hetzelfde 
geldt voor een ander Buoswoh schip, het o/ s ,Lillmirs.l. uiniaven. 

Daar het onderzoek vriJ v~el tijd h eft gako~t, heeft de 
baan~~oordinG van Uw ochrijven belaaa lane op zich ûoen wachten. 

Bet Hoofd van don 
CE.~..TBJI.LEU VEILIC&:IDSDIENST, 

~r.L.E1nthoven, Res.Kol.A.D. , 
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KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 

3 ~,-v . 

Antwocrd te richten ~an den 
's-Gravenhage, 15 .1 0 .1946 • 
Plein 1813, No. ~ 

Req, r·· • • r o; a.-ïc; in A l-
g<'rre .. t ~ ' 

Plein I C1 "1 n 4 ;)t : l ::~g 

18 OGT. 

• • 

U 2065a - C 67 F/He . 

l r-lê ~eHCt~N . 

Ik heb de eer U hiernevens aan te 
bieden brief van 11 October, nr.84266-6537 
G.S ., alsmede de daarbij behoorende bijla
ge, waarvan ik U moge verzoeken de behande
ling te willen overnemen.en den MiDister 
van Buitenlandscha Zaken rechts€reeks te 
berichten. 

De Regeeringscomm1ssaris 
in Algemeenen Dienst, 

10 u~~ 
d)1(.1-~VJ. .. r :--~ .:]:v·ock. 

• 7; •\)"' '5-/ \ 
~ .~J P/ ) 

Den HoogEdelGestr.Heer Kol . Mr .L.Einthoven, 
Bureau Nationale Veiligheid, 
Badhuisweg, 
S c h e v e n i n g e n • 

@ 4003- '46 
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IHHISTERIE VA' Bt:I T.€!.LAl:DSCI:E ZAKLN. 

'f~eeling: Politieke Z~ken 
r o . 84266- 6537 G .s. 

1 s- GRAV.ENHAG.t:. , den llden October 1946 • 

ZEER GEHEIM. 

Ik heb de eer U hierbij aan te bieden afschrift 

van een brief van .het :1inisterie van verlteer, zoomede een 

aanteekening dezerzijJs, naar den inhoud, waarvan ik korth~ias

halve moge verwijzen . 

Ik moge U verzoeken mij uw inzicht in deze wel te willen 

doen weten • 

Den He ere Jtinister- President, 

Ter attentie van aen 

Regeeri.r:tgscommissaris in 
Algeroeenen Jienst, 

Hr . C .1. -.7. Fock. 

voor dezen 

De Chef der Directie , 

' 
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•s- GRAV"" .. HAGI:, 10 October 1946 . 

Op 25 September j • .1.. werd ht>t :riniste1·ie van Bui tenlandscha 

Zaken iàefonisch medegedeelJ , dat er te Rotterdam een Russische kolen

tender lag , die 150 ton kolen wenscht·J te bunkeren maar uat het 

Rijksl~olenbureau had geweigerd dat te doen zonder toesternmin~ van het 

!!inisterie van BuitenlanC1sche Zaken . 

Bij nuvraag bij den Heer Lans bleek de reden voor deze weige

ring te zijn, een vage vrees , dat dit schip daar zou liggen met minder 

oirbar·e bedoelingen b.v . spionage . 

De n~er Lans werd geantwoord, dat van dit Linisterie moeilijk 

een beslissin& à bout portant verwacht kon worden , zonder kennis van 

de feiten; dat het schip er nu al drie maanden ligt , zoodat er nog wel 

een dag bij kon en dat ik hem aanraadde te Joen wat hij reeds 2- maal 

• gedaan haa , echter bui ten verantwoordelijkheid van dit L.inisterie . 

I 

Het probleem zou daarna schriftelijk bij dit Ministerie worden 

voorgebracht . 

De brief van Scheepvaart moe:t daartoe blijkbaar dienen. 

Een antwoord ';ord t verlangd op 2 vragen , die in de bri ef niet 

tot uitdrwcking zijn gebracht , n . l . 

1. Moet de aanwezi&hèid van de 11AI.lmiré:!al Nahimov 11 met argwaan 

'lorden be ziei1 ? 

2 . Zoo ja, is het aan wenschelijk om door te gaan met het · 

bunkeren ? 



C 0 P I E 

HINISTERIE VftJT VlmKEER 

DIR C~ORAAT-GE!.ERAAL VA "'r SCHJ!.EPVA "IRT. 

No. 104060 letter EG. 

• 

• 

• 

Betrerfende: "-/s "Admiraal Nahimov 11 

1 s-Graveru1age, 30 September 194o. 

Aan: Ministerie van Buitenlandsetie Zaken, 
Plein 1813 
Den Haag. 

:,et referte aan onze telefonische besprelüngen met uen 
Heer Boogerd van Uw Ministerie en den Heer Lans van het Rijkskolen
bureau laten wij hieronder eenige bijzonderheden over bovengenoemd 
Russisch schip volgen: 

De "Admiraal Nahimov 11 kwam OtJ 5 Juli te Rotterdam vanuit 
Kiel gesleept, Gan om hem te repareeren. Het schip wordt gebruikt 
als opslagschip voor materialun, benooJigd voor Russische schepen, 
welke te Rotteraam moeten repareeren . Deze materialen ·oruen aange
veera door andere :Russische schepen o.a. \/erd door het sjs 
11Akadimir Knrpinsky11 c.a . 800 tons hout, ijzeren platen, üeddegoeJ, 
kleeden enz. aangebracht, welke matE::ri· len Ht:..=rden ov~r<..e!omen door 
de "Admiraal Nahimov'' en vandaar uit, voor zoover noou.ig, geleveru 
aan de verschillende ~ussische schepen, welke in reparatie ligfen. 

Voor het laden en lossen heeft bovengenoemd sc •• ip derhalve 
· kolen noodig en heeft tot nu toe gebw1kerd de volgende hoeveelheden. 

150 ton op 10 Juli, 
150 ton op 19 Augus us, 
150 ton op 25 September. 

·11j hopen U hiermede voldoende ingelicht te hebben . 

AFD. EXPLOITATIE KOOPVAi,.::WIJ. 
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