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CODETELEGRAM 
Plaats van afzending : ................. lAIAKABTA ....................................... 
Inhoud (Paraphrase) - 

. 
Datum van afzending : ........ 85.~2~53 ...................... 
Datum van ontvangst : ........ 2Sz.2~5.3 .."..........-."._ 

,. . 

C O N F I  

Heden heeft het Hooggerechtshof 
jon6 een aanvang gemaakt met de openbare behandeling V a n  de ia+ 
tegen Sultan Aamid. Teneinde het publiek beperkt te houden tot de 
beschikbare r u i m t s  z i j n  voor elke zitting de plaatsen onder de a.aw 
vragers verloo an de pers zijn alleen Antara en Aneta, met uit- 
sluiting van d dere  buitenlandse correspondenten, eñ eenantal 
plaatselijke bladen 
behalve Neder$and , 
Afgezien van h 
het oog op de 

' de APRA-arrestante 
een observer aanwe 
bemiddeling. van Lu 
riaat op het a ' 

van slordighei 
Griffie. Hemen 
riaat enaanvaa 
betrokken medg 
Protocol van h 

nder praesidium'van Mrb Wir- 

I 

militairen, gaf geen blijk van een vijandige stemming tegen beklaagde 
en onthield zich van tekenen van instemming of afkeuring. Hamid bek= 
kende het hem subsidiair ten laste gelegde in zoverre, dgt hij de 
APRA opdracht zou hebben gegeven d'e Minister van Defensie, Simatu- 
pang en Aìi Budiardjo te liquideren en de overige leden van de Rege- 
ring gevangen te nemenc De verklaring en verdediging van gijn hande- 
lingen baseerde hij op de redenering, dat hij indertijd, desnoods 
met geweld, een dam wilde epwerpen tegen de "illegaler1 stroming om, 
in strijd met.de voorlopige oonstitutie van de R.I ,S . ,  waarin het fe- 
derale staatsbestel was neergelegd, de deelstaten te doen verdwijnen. 
ZiJn verzet tegen dit streven mo.et, .aldus Hamid, als volkomen legaal 
worden aangemerkt. 

Ik vernam van de Aneta-verslaggever, dat Hamid op een vaag van 

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

5 .  Afschriften van paraphrasen van codetelegrammen mogen u i ts lu i tend door de afd. Vcrbindingcn worden vervaardind. 
(versnipperen is niet voldoende). 
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een de r ’  leden van het Hof gewag zou hebben gemaakt van een b r i e f ,  w e l -  
ke h i j  aan Hare Majesteit  de Koningin had geschreven+ nadat de beraam- 
de coup n i e t  w a s  doorgegaan. Op d i t  schr i jven,  waarin h i j  Hare Majestei: 
om hulp zou hebben verzocht, had  hij nimmer antwoord ontvangen. D e  be- 
trokken verslaggever verkeerde i n  onzekerheid over de bewoordingen, 
waarin de hierop betrekking hebbendekmoeilijke verstaahbare vraag en 
antwoord waren vervat, zodat’, deze n i e t  i n  het Aneta-verslag der 
worden opgenomen,. 
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PHR/BiIR 
Ter beveiliging van code-verbindingen zijn o.a. de volgende punten van belang:- 

i. O p  een codetelegram mag telegrafisch niet  in open taai 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 

5. Afschriften van paraphraten van codetelegrammen mogen u i ts lu i tend door de afd. Verbindingen vervaardigd worden. 

I . *  
(versnipperen is niet voldoende). 


