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Mede voor Ctikkera
In onderhoud van een medewerker met Bihin zijn de volgende
punten besproken:
I
Bihin achtte voorlopig offensief opheffing TJRCI geluwd en
1.
mede in verband met de door Bihin medegedeelde en U wellicht bekende afwijzing Amerikaanse demarche in Brussel, pressie enigs,ins
gehkèn. Hij suegereerde echter w e l dezerzijds zoveel mogelijk
contaot op formeel en inf'ormeel niveau te onderhouden, Ik deed
hem in verband hiermede onbrameerihlichten over schema van afvoer Ambonezen en besprekingen die hierover worden gevoerd, Ik
zal hiermede ook met d e volgende voorzitter, Cutts, voortgaano
2a
Bihin zeide voorts reeds informeel in comissie.gesproken
te hebben over mogelijkheid observeren in Ambon door de commissie
o f milobs na terugkeer van Ambonezen. Hierover bestond in boezem
van de cornrnissie in beginsel overeeneteming, Simatupang zal
terzake geraadpleegd worden, Dezerzijds werd gesteld, dat-wijh i e
voor uiteraard warme belangatelling hebben, doch bij deze observatie niet rechtstreeks betrokken kunnen zijn,
Naar aanleiding van een telegram van Agiponno aan de UNCI
3*
Bie zogenaamd namena alle kmboneaen op Java verzocht uitstel
repatriatie Ambonezen en eventueel demobilisatie Op mieuw Guinea
te bevordersn is Bihin voornemens in commissie v o o r te stellen dit
request niet rechtstreeks te beantwoorden, doch aan de pers
mede te delen dat persbericht over dit telegram verschenen, aanleiding geeft tot commentaar dat
geenszins in enigerki
is, terwijl hij tevens
functie of positie aan comnissie
bemiddeling vraagt over onderwersen die buiten zeggenschap van
de comnissie vallenb Wellicht zoudei hier nog aan worden toegevoegd, dat de mSCI ook van andere groepen Ambonezen aetities
heeft ontvangen'; waaruit eensgezind mand
twijfel ware te trekken, Ik deed Bihin m
1
dezerzijds zou worden toegejuichto
'

CN.
Ter beveiliging van code-verbindingen zijn o.a. de volgende punten van belang:I. O p een codetelegram mag telegrafisch niet i n open taal geantwoord worden.
2. Over de inhoud van een codetelegram mag niet met venvijzlng naar dat telegram per telefoon gesproken worden.
3. Dossiers. welke codetelegrammen beva:ten (ook in paraphrase), dlenen veilig opgeborgen t e worden.
4. Kladpapier. carbonpapier en dergelijke verband houdende met codetelegrammen dienen verbrand t e worden
(versnipperen i s niet voldoende).
Kenmerk: Lamping
669. van paraphrasen van codetelegrammen mogen uitsluitend door de afd. Verbindingen vervaardigd worden.
5. Afschriften
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