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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
AFDELING VERBINDINGEN 

'S-G RAVEN HA GE, .............. !..I ...... Au@.st ?..-&.9!.2-- 

JICSD 
La- 

LANGE HOUTSTRAAT 28-30 * '5-GRAVENHAGe , 
Ref. NO. ............. 8694. AAN : ........................ W.F ..... YAx..mAh- ..... 

btocopie nr: X2ZtL.... m, Muor, 2, DOA-/Il? 

FC CODETELEG RAM 
Plaats van afzending : .......... Datum van afzending: .......... 1.1,.8,..52 .."......-....-- 
Inhoud (Paraphrase) - ontvangst : .....-.. 3...l.dL..!j2.-....-.- 

g aan het voorber 
en tcrenemen. Daartegenover aiiaat 

de Rlliriist er van Buit enlwdsa 
n B a l i  varbligvea; 

ter8 het mogelijke 
f&qg aan ' ta  oprcen. 
stus de  dag geweeet, 
rland spuwde in tiegén- 
t i eke  vertegawo0 

ien in 1950 de legerdag, 
ntactvol door Sub- 
mherpe anti-Neàerlandee 

le wederom aan 
en. Mijn reeotie 

en ge1eJ.d tot; een ontwikkeling, die voor de 
e onaangenaam i.s geweest (omdat vele d i  10- 
don e s i s o  he autcmi t eit en, waaronder de d n i  s- 
se Zaken, d i e  ervonâ mij hun Ibnstemming over 

jPresldmt b m e n  olahnifesterea) 
ent eich niet  voor  herhaling. 

i 

maar een der- 

at TJ een herhaling voorkomen t e  zien, dan %OU ik kunnen 
worden geinstrueer8 aan de  Minis1;sr Van Buitenland8e Zaken mede 
te delen, at, gestien de preeedenlam, toch niet geheel nneiig - 

uarteer8 de eventualiteit, .dat de President op 17 
edarom een voor Nederleinb onaangename redevoering 

r t o e  evenals big vorige, gelegenheden de Neder- 
issaris zal word.cin uitgenodigd; dat i k  gaarne 
ontvangen B a t  aullks ditmaal niet het geval 

sal ei jn ,  mar dat, wanneer een vraarborg i n  d ie  r ich t ing  niet 
wordt gegeven, ingevolge in8trucl;ia van mijn Regering, mijn 
echtgenote en ik, almmde midn s%af, noch bi3 de  pbohtkgheid 
op dien ochtend; noch op de, avond ten paleize zullen versehij- 
ntm. . -2- 

Ter beveiliging van code-verbindingen zijn o.a. de volgende punten van belang:- 
I. Op een codetelegram mag telegrafisch niet in  open taal worden geantwoord. 
2. Over de inhoud van een codetelegram mag nlet met verwijzing naar dat telegram peritelefoon worden gesproken. 
3. Dossiers, welke codetelegrammen bevatten (ook In paraphrase), dienen veilig te worden opgeborgen. 
4. Kladpapier, carbonpapier en dergelijke verband houdende met codetelegramirnen dienen t e  worden verbrand 

5. Afschriften van paraphrasen van codetelegrammen mogen uitsluitend door de afd.. Verblndlngen worden vervaardigd. 
(versnipperen Is niet voldoende). 

Kenmerk: Lamping 71.
© NA, archief Minkol., codetel. 19527
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/18328



I , .. ... 

Ref. m. 8694 
, I. < 

-2- GEHEIM - 
.a 
I 

COD ETE LEG RAM 

H s t  sou hfsr een zeer Bcherpe reac t ie  gelden wamLa= 
miarm 3.nrtiens twee nadelen verbonden aijno 
1) wordt oic a prior% uitgeg;aw, dat de President een 
2 )  eo12 de ~oomrnlensohap van onze afwezigheid de Prekident 

asit;&-Eederlolrrâ@e rede z a l  pZou&en, 

ertoe kurula leiden zijn rede * te  verscherpen. 
Paarom danlr: ik  aan een andere mogelijkheid en wel, dat 

en d a t ,  wanneer de rede e m  
1mf3n echtgenote, ikzelf en 

ven, hiervan aX dan n i e t ,  w w e m  
bij afloop d e r  ochtenâplscht ip  

ndse Zaken kennisgevend+ 
afwezigheid van de Hoge 

dent diep  grieven en z a l  een 
n de verhouding tu~een 
men1 Daartegenover mag dan 
optreden v8n de President 

equenticas mogen trekken en of 
k e f  op dit gebied voortdurend 

csmeld ik nog een gisteravond 
omgeroepen radiobericht, dat voor de viering van de zevende 
onafhankeliJkheidedag ook vreemde Jourmalisten z i j n  uitgeno- 
digdt m e t  nerme aouden bij dsae o t e  gebeurtenia tegenwoordig 

de aanwegigbid van de Heer Goedhart, waarbij zijn vroegere 
aanweitigheid fn IJjocja werd gememoreerd. Qákrne Uw in8tmotie.  

ceremonie en p m d e ,  b i j  welke 

afjn d r i e  P;ti ikfstd* maar voora F werd het accent  gelegâ op 

a 

- AG" -- 
Ter beveiliging van code-verbindingen zijn o.a. d e  volgende punten van belang :- 

i. Op een codetelegram mag telegrafisch niet in open taal geantwoord worden. 
2. Over de inhoud van een codetelegram mag niet met verwiJzing naar dan telegram per telefoon gesproken 'worden. 
3. Dossiers, welke codetelegramnien bevatten (ook in paraphrase), dienen vellig; opgeborgen te worden. 
4. Kladpapier, carbonpapier en dergelijke verband houdende met codetelegraminen dienen verbrand te worden 

5. Afschriften van paraphrasen van codetelegramden mogen uitsluitend door de afd. Verbindingen vervaardigd worden. 
(versnipperen is niet voldoende). 


