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Inhoud (Paraphrase) - ontvangst : ..... 1.4.,.8 .,.. 5.2 ._ ...._........_"_ 

GEHEIM 

de b i j  zonderheden over 
ngderden geopend met een 

uitvoerige en voortreffelijke tour dthorizon van de wereldsitu- 
atie door Acheson. De beide andere Hinisters hadden blijkbaar 
niet een dergelijke uiteenzetting gegeven, hetgeen bevestigt 
de uitlating van SG&nder "it was veryLan. Americsn showne U 
breiding ANZUS-organisatie tot andere -den is wel bespro 
doch voor lopig  afgestuit op ongeneigdheid daartoe van Amer 
hetwelk momenteel zijn rechtstreekse verplichtingen in Be 
Pacific niet verder wil uitbreiden. Deelneming van Engeland 
zou bov-dien vri jwel  onvermijdelijk ook deelneming van de 
Philippijnen meebrengen, die op het ogenblik weinig tot de 
veiligheid bij te dragen heb 
van andere landen waaronder 
van de persstemmen hier t,e 1 

blijk is teneinde t e  
e&û blank en anti-Az 
meent, oorsprong op 

Persoo~iìijk meent Spender tr 
passen*zija politiek niet ui 
de mees voor Aziatische gevo 
Spender voorts, dat uitbreidin 
duur onvermijdelijk is, doch d 
bi3  ik aanneem fschoon hij z 

ter sprake was geweest, aangezien men toch zeker wist, dat dit 
land momenteel niet tot deelneming bereid was. Door Austrafíe 
was nogmaals de Nieuw Guinea-kwestie ter sprake gebracht, ten- 
einde duidelijk te maken, dat deze zaak voor Australie van on- ' 

verminderd groot belang is en zich ervan te verzekeren, dat de 
Amerikaanse houdiw op dit punt ongewijzigd blijft. Acheson 
had laatstbedoelde versekering gegeven. Ondershands vernam Ik 
vertrouwelijk van andere zijde dat de desbetreffende passage 
in het telegrafisch verslag luidtt "MY? Casey t ook  the opportu- 
nity to expound Australia's deep concern over any change in 
the status of Dutch Hew Guinea", waarna ksey voortging uiteen 
te zetten, dat elke Australische Regering, die in zgdanige wij- 
ziging zou toestemen, onmiddellijk ten val zou worden gebracht. 

Lmuch 

! dat Engeland e e Philippi3 
' ontkende uitdrukkelijk dat eventue 
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Ter beveiliging van code-verbindingen zijn o.a. de volgende punten van belang:- 
1. 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 peritelefoon worden gesproken. 
3. Dossiers, welke codetelegrammen bevatten (ook in paraphrase), diencn 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. Verbindingen worden vervaardigd. 
(versnipperen i s  niet voldoende). 
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Kenmerk: De Beus 127.
© NA, archief Minkol., codetel. 195214
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CODETELEGRAM 

Het antwoord van Acheson l u i d d e r  "The Secretary of S t a t e  
assured Mr Casey that  the United States has worked to 
keep t h i s  problem on icen. Ik verzoek U onze kennis van 
deze passage n ie t  naar buiten te doen  blijken. Omtrent 
organisatie m m a i r e  en politieke contactorganen, alsmede 
beschikbaarstelling van het  eiland Manus bent U uiteraard 
uit d e  pers op d e  hoogte. Vrijdag spreek ik Acheson en 
ik z a l U  seinen indien ik van hem i e t s  meer hoor, 

I_ GN/AQ. 
Ter beveiliging van code-verbindingen zijn o.a. de volgende punten van belang:- 

i. Op een codetelegram mag telegraflsch niet in 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 te  worden. 
4. Kladpapier, carbonpapier en dergelijke verband houdende met codetelegrammen dienen verbrand te  worden 

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