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be abie t o  jud8;a’thc views o f  the Australian Government in 
ndonesian. De des atch van B r d  naar aanleiding van re, a r a  
d geluido “Austx-8 i a  thinks ndoncrsia a most  un- 
UL” and any influence o f  Indonesia in*New-Guinee stable  

wciuld be considaraû by them as a d i r e c t  and most s e r i o u s  (aan- 
tekening AVBt hier is 4th woord ui tgeva l len ,  vermoedelijk -2- 
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Ter beveillging van code-verbindingen zijn o.a. de volgende punten van belang :- 
1. Op een codetelegram mag telegrafisch nlet in  open taal worden geantwoord. 
2. Over de inhoud van een codctelegrim mag niet met verwijzing naar dat telegram per tclafoon worden gesproken. 
3. Dossiers, welke codetelegrammen bevatten (ook In paraphrase), dienen veilig te wordcn opgeborgen. 
4. Kladpapier, carbonpapier cn dergelijke verband Iioudendc met codotelegramnlen dienen te  worden verbrand 

5. Afschriften van paraptirasen van codetelegrammen mogcii uitsluitend door da afd. Verbindiiigen worden vervaaydigd. 
(versnipperen i s  nlet voldoende}. 

Kenmerk: Winkelman 75.
© NA, archief Minkol., codetel. 19536
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/19051



Ter bevelllging van code-verblndingen zijn o.a. de volgende punten van belang:- 
I. Op een codetelegram mag telegrafìsch nlet in  open taal geantwoord worden. 
2. Over de Inhoud van een codetelegram mag nlet met verwIJzlng naar dat telegram per telefoon gesproken worden. 
3. DossIers, welke codetelegrammen bevatten (ook in  paraphrase), dienen veilig opgeborgen to worden. 
4. Kladpapier, carbon papler en dergelijke verband houdende met codetelegrammen dlanen verbruid te  worden 

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