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Ter beveiliging van code-verbindingen zijn o.a. de volgende punten van belang:- -2- 
I. Op 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, carbonpapler en dergelijke verband houdende met Codetelegrammen dienen te worden verbrand 

5. Afschriften van paraphrasen van codetelegrammen mogen uitsluitend door de afd. Verbindingen worden vervaardigd. 
(versnipperen i s  niet voldoende). Kenmerk: Van Roijen 439; Van Roijen 441.
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6a Wat de wi,jzca van~veretreklcing van hulp betreft ZGOU voorkeur uitgaan sa- 

gaisatorimhe o 

Ik stel aiIJ vow met ûrisr S3geekenbosnk' begin volgende week äeze 
pnheiä .te berpreken'rneti Aesicatanf SeOretary ~ooaomic. A f f d r 8  van State D e p r t -  
moat Werilghp t e m r i j 1  eo,nodig daarna nog oontaot a a l  worden gazooht met andareme 

VAN ROmN439 Q ,// Ter bevelliglng van code-verbindingen r i jn  o.a. de volgende punten van belang :- 
I .  Op een codetelegram mag telegrafisch niet in open taal geantwoord worden. 
2. Over de Inhoud van een codetelegram mag nlet met verwljzlng naar dat telegram per telefoon gesproken worden. 
3. üosslers, welke codetelegrammen bevatten (ook in  paraphrase), dienen veilig opgeborgen te worden. 
4. Kladpaplar, carbonpapier en dergelijke verband houdende met codetelegrammen dienen verbrand te worden 

5. Afschrlften van paraphrasen van codetelegrammen mogen uitsluitend door de afd. Verbindingen vervaardigd worden. 
(versnipperen Is nlet voldoende). 
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Brit 
1 O %k volgena' inlfchtingen der;Britse Ambarsssdo: bestaat principieel. meninga- 

vereohil omtrent I plannen voor eooaomia,ohe staan -w -Asia (nloonóeived ' t o  : .,.'' ' 

etoaa the ootamunist bido in that p a r t  of "the .world1')' fustaen Staerrn. enrrrijds 
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Ik e s l .  in 'de .komendr"äago,n nadvl.6' i~li.ohti~en"inni,~~n met name ook over 
Be vraag gf @esikaarr?e instantloo sich .err' denkbeeld hebben gevorard over à@ 
rijaai nasrabp ' eventueel, Nedeflq~d aan Colombopïan-opzet aou kunnen deelnemen* 
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. .  V U  ROIJEbT 41. 

Ter bevelliglng 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 niet met verwljzing naar dat telegram per telefoon worden gesproken. 
3. Dosslers, welke codetelegrammen bevatten (ook in  paraphrase), dienen veilig te worden opgeborgen. 
4. Kladpapler, carbonpapier en dergelijke verband houdende met codetelegrammen dienen te worden verbrand 

(versnipperen i s  nlet voldoende). 
5. Afschriften van paraphrasen van co 


