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MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
EN 

Naam van de bewerker: 

ZEER VEEL SPOED. 

De Minister ZONDEB PORTEFEUILLE 

Gelezent 
a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht - 

schrijven van de Dir. Gen. van Scheep- 
vaart dd. 3 Januari 2951. 

b, het codetelegram ref. no. 17281 - 
HEB’T GOEDGEVONDEN 

Aant. bij Afd. E-Z* 

.. 
ABN te schrijven: 

1 , -1 

.Gen. 

Medezenden : 
afschrift van de 
van de brief 
van Scheep*aart 

i 
voor Afd. E i Z ,  

~ ~. ,A \,-- / i  1 i J 

8 31017-’50 

Z.E. de Hoge Commissaris 
van het Koninkrijk der 
Nederlanden te Djakarta, 

------ 

Naar aanleiding van Uw telegra- 
fische berichtgeving betreffende bespre- 
kingen tussen Minister Djuanda en de Heer 
Hens van de K.P.M. & e i k  U hiernevens te 
Uwer inlichting enige notities ‘toekomen 
van de hand van Mr. Oyevaar betreffende 
d o o r  mijn ambtgenoot van Verkeer en Water- 
staat, de Directeur-Generaal van Scheep- 
vaart en Jhr. Backer en enkele andere 
heren van de H.P.M. met Ir. Djuanda, Dr. 
Sumitro en enige andere Indoneaims 

ld &+ 
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Kenmerk: Minuor letter Y/1 no 3 geheim.
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gehouden besprekingen zomede een memo- 
randum voor  Jhr. Backer door Ir. Djuanda 
opgesteld. 

s/p. 
Y ‘ 

MINISTER 

i 

ZONDER PQRTEPEUILE 

c ‘  k t  I \ 

i 
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tbn Bes vresál aan XnüoneeJiplahe re;iJds, dat  men b i j  veralechte- 
ring van âe aituatis Be geheel a f  gedeeltelijk ZECL 
moeten miearen, etc.  

V I  O 

Volgens a l l e  ondergetekenden is het duid lijk 
- l X -  tiat; ae K.P.N. n f s t  n;eifsttnotig 



MINISTERIE V A N  BUITENLANDSE ZAKEN 
AFDELING VERBINDINGEN 

KORTE VIJVERBERG 5 . 'S-GRAVENHAGE 
's-GRAVENHAGE, 8 Jayiuwi 3.951 

Ref. No. 368 

Fotocopie nr: .J VVU6'-  > 

FG CODETELEG RAM 
Plaats van afzending: DJAKARTA - Datum van afzending : 8-1-195&..w., 
Inhoud (Paraphrase) - Datum van ontvangst: .. 8-Li951 I . 
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Mede voor Van MaarSeveen, L i e f t i m k  en.ScheepvaaPt. 
Referte mijn telegram 691 aan Van Bdbilarseveem 

Delegatie legde Hens in memo KPBB opvatting nog eon@ qast, Hat 
E memo luidtt 

"Ir  KPM gaat er van uit dat RI geen gemengd bedrijf wil* 
2, Voorstel RI tot aankoop ZCPM schepen niet kanoaabdbaar. 
3. Zoals beeproken Backerahagen 29 November derhalve al8 alter; 

natief overgebleven oprJ3hting Indoaeeische Staatsrederij- 
bedrijf voor i-#erSaBuXair vervom, waarnwaflt KpBI( blljrft  ope-. 
rercn, eioh'&npaasand aan de groei vali Be Sfaaterederi j -bedrijf 

bedrijf zal $EM gaarne honoreren, uiteraard op 'bosis van we- 
derkerigheid, w a a r ù i t  vanzelfsprekend v o l g t  dat afspraken die-  3 

nen te worden gemaakt over non-ooncurrantieq Bienstragalingen, 
vrachten etc., terwijl verhouding RI-KPM voor opîg te besten- 
digen in geest groot archipel oontract, d a u b  3 uiteraard 
rekening houdende me.% gewi j sigde omstandighedeno 

5 0  Daartegenover v o o r  bedoelde samenwerking noodaakelijk d8t de 
kustvaartregeling bliJft gehandhaafd en voor KPM bevredigende 
remiseregeling getroffen wordt,, 

e 6. Ook tan aanzien van etablissementen KPM most Bar nodige mkerc- 
heia gesohapen worden* 

7. KPbí benadrukt aeds nu dat eventuele nieuwe Zndoneaiache scheep- 
vaartwetgevin 
regelingen ha 
de weg mogen loggenOW 

Na Be eerste vlot verlopen biJeenkomet met de Indondache 

4,, BsFoep tot si8menwerkf'ng in vriendschap met Staatsrederi j- 

I 

daarop gebaseerde en daameda amenbangende 
iet op discriminatoire w i j s a  belemmeringen in 

De indruk van Hens dat  Dbuanda grota.haast heef t ,  hetgeen 
onzerzijds verklaard wordt door aandrkng in het indonaaischa Posrls- 
ment alsmede door  internationale sponning en Indonesisohe vree8 
d a t  men bi3 verslechtering van do situatie de Kï?M geheel of gedeel- 
telijk zal moeten misse In de door he t  mfsluklcan van de Irian- 
conferentie geschapen spa k ing in de 
ding kan dit laatste wellicht een 
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Ter beveiliging van códe-verbindingen zijn o.a. de volgende punten van belang :- 
I .  O p  een codetelegram mag telegrafisch 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). dlcnen veilig opgeborgen t e  worden. 
4. Kladpapier, carbonpapieren dergelijke verband houdende met.codetelegrammen dienen verbrand te  worden 

5. Afschriften vah paraphrasen van codetelegrammen mogen uitsluitend door de afd. Verbindingen vervaardigd wordcn. 
(versnipperen Is niet voldoende). 


