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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 verwijzing naar dat telegram per telefoon gesproken wor
3. Dossiers, welke codetelegrammen bevatten (ook in paraphrase), dienen veilig opgeborgen t e worden.
4. Kladpapier, carbonpapier en dergelijke verband houdende met codetelegrammen dienen verbrand te worden
(versnipperen is niet voldoende).
5. Afschriften van paraphrasen van codetelegrammen mogen uitsluitend door de afd. Verbindingen vervaardigdiw
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Ter beveiliging van code-verbindingen zijn o.a. de volgende punten van belang :I. Op een codetelegram mag telegrafisch niet i n open taal geantwoord worden.
2. Over de inhoud van een codetelegram mag niet met verwijzing naar dat telegram per telefoon gesproken worden.
3. Dossiers, welke codetelegrammen bevatten (ook in paraphrase), dienen veilig opgeborgen t e worden.
4. Kladpapier, carbonpapier en dergelijke verband houdende met codetelegrammen dienen verbrand t e worden
(versnipperen is niet voldoende).
5. Afschriften van paraphrasen van codetelegrammen mogen uitsluitend door de afd. Verbindingen vervaardigdiworden.
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Kopie van bewe&
Voor van Maarseveen persoonlijk, mede voor Stikker persoonlijk
Gisteren gehouden veiligheidsactie beschouw ik als verheugend verschijnsel, daar er uit blijkt
dat het Regering ernst is met haar voornemen de chaos te bestrijden. Men moge de actie veel te
rigoreus opgezet achten -het landen en opstijgen van internationale vliegtuigen werd bijv. niet
toegestaan en ook de KPM kon niet varen-, het optreden van militairen en politie is voorzover ik heb
kunnen waarnemen en nagaan over het algemeen gedisciplineerd en correct geweest. Verheugend
acht ik ook het gecoordineerd werken van militairen en politie, daar mij vertrouwelijk was
medegedeeld dat tussen beide diensten de verhouding de laatste tijd aan het verslechteren was, t.a.v.
het handhaven van orde en veiligheid. De actie als zodanig acht ik dan ook als Nederlands belang,
ook al omdat mij zeer vertrouwelijk werd medegedeeld, dat het hier het begin betreft van flinke
maatregelen. Tegen deze achtergrond zou ik willen bezien enkel onaangename incidenten, welke ik
overigens mede zou willen toeschrijven aan onervarenheid en gebrekkige instructies. Bij de
huiszoekingen is een nog onbekend aantal personen gearresteerd, waaronder ca. 20 Nederlanders.
Komando Militer heeft toegezegd mij morgen de gronden voor de arrestaties der Nederlanders te
zullen mededelen.
Spies, directeur van de Javabank, is gearresteerd, wat U zal zijn gebleken uit Aneta. President
Houwhg heeft in een en ander aanleiding gevonden de Bank een dag te sluiten en is overgegaan tot
het U.E. bekende communiqué in Aneta. Hij kwam mij van een en ander op de hoogte stellen nadat
deze maatregelen al genomen waren. Ik heb hem niet gecacheerd hoe onverstandig ik zijn
maatregelen vond, ook al omdat Spies een omstreden figuur is. Ik weet zijn opvattingen bij
kopstukken van het Nederlandse bedrijfsleven gedeeld. Van de voorgenomen huiszoeking bij de
Belgische Gezant werd na diens beToep op de diplomatieke onschendbaarheid afgezien. Toen de
politie een huis, dat door enkele ambtenaren van het HC. tezamen met anderen wordt bewoond,
eveneens wilde doorzoeken, heeft zij haar onderzoek na een beroep van de betrokken ambtenaren
op diplomatieke onschendbaarheid hunner vertrekken beperkt tot de overige kamers. Te betreuren is
vooral dat ook het huis van mevrouw Speekenbrink is doorzocht. Na eerst tevergeefs te hebben
geprotesteerd, riep mevrouw Speekenbrink de hulp in van de tegenover haar wonende SecretarisGeneraal van Buitenlandse Zaken, die overliep en haar aanried de huiszoeking toe te staan (sic).
Hedenmiddag is een officier van politie bij haar op correcte wijze verontschuldigen komen
aanbieden. U gelieve Speekenbrinkvan een en ander mededeling te doen en hieraan toe te voegen
dat zijn echtgenote mij juist is komen bezoeken en mij verzocht haar echtgenoot mede te delen dat er
geen reden is zich ongerust te maken. Ik behoud mij voor morgen op deze zaak terug te komen.
Lamping SP 99.

