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1ZJ mgco. re icn 

ntd cnm.scn cnz. 
ont\\crp 

L.S.ntonrech er 
iuidige De. u t 
ei uitle vatbaar 
t.1eede id . 

2 . De bo1w.- :fide luchtfotov 1· :u . ngh uders 
houden ... ich a n de be doeli g van bet al'tikel 
2 . 

3. J..nde ... ·=1j ·o hebben de ... e lucht::i.otovergunning
houdc1'0 ten ·evolge van ae u.:. ts ra.ken van -e 
kan ton ·cchtero cen onzel .. i · ....,evoel ciO"e en en 
vrezen d t er een concur entie- strijd zal ont-w~~~ 
staan , doordat personen m_t v ieubrevet c.q. , 
luchtvs.artonde1·neningen , on .e_· het mon van 
rondvluchton, luchtfoto ' s ... cn/laten maken 
t . b . v . oed~.:.jven, ondernemin en , publiciteits
orge.ncn, ..i.oto-verzamelua.i·s en voor ieaere be
:La.ngatellende Nederle.nder en buitenlo.nder . 
2 en concm:rentie- atrijd zal on etwijfeld leide1 
tot on: e.:cnate lrakti jken ' \, r~e de mi li taire ~~~~ 
en nation:..lc veiligheid croot rmdeel kunnen 
berokkene .. 1 . 

4 . Ten....,evol e VW1 de ui topr a.l:cm t e Haarlem en 
Berg en op Zoom :poet reeds t .ens ·e1:ening .or
den achouden met de vol ~el}de voornern.ens : 
a) Eon be~rnnd 11Publ ic ... elations" btu·eau in He

de: .. l e.nd in op verzoek v '!1 en a.antal Neder- l®~m 
land~e zal:enlieden voo~neoens een rond
vlucht t e doen houden in ccn echartered 
vlier:tr .. ::..s boven Nederla.nd (1·ondvlucht van 
+ 3 utu·) . Het ezelschau za.l beoto.nn uit 
zakcnlieden uit llerlijn~ net tevens pers
"/el' uCuCl1V. OOl' igers . ~cli's T. V. - personecl 
va."1 de Be~·li jn~e T. -r . e bedoel:!.ng is om 
ae~e 3C:?.'lijnera in c...e ele cnheid te stel
len l.uc:1t:foto ' ce ma.::er C".l t11ans ze;.rer e 
perove::.-toue .. \1ooru.1gern, 

b) .rtet l i e;t in het voor nenen vnn :? Hederlo.ndse ~~~ 
vlicgbcdr:!..jven in de konende zomerm anden 
r ondvl.uchten boven N~uerlnnd te orsanisoren~~~~ 

waa _'bi j de mo elijkheid tot het maken v on 
lucht:foto ' s !.ls "lokmiddel" wo:.·dt ffebruikt . 

~ri-7~~· 

c) ... r z ijn ::lo.nw .:. j zingen , die de conclusic rech11MO•...,..;,ua,,~ 
va .... 2·d:.een , dat h . t .1 . v .... .:..·b-ijvenue ba i ten
l o.ndse instellingen v :.J ... • hun :pe 1~ooneel rand ~~~ 
vluchtcn ,:..llen doen o_·ganizeren . N 

d) I n h t Y rleden hebben bu.itenlandoe uit
uevers 



onmcrp 

5. HoeHal mi ochion een zeer or nco l:cns be r ~ 
ot .t , d t na. jaren enfProefprocc~ de vonn s- -- ~ 
oen vnn de l:r.ntonrechter te 1aa..rlem en ~op z_..,.. 
nietig vcr:l ~t ,m ar da~ t.f.oot de mog - ~ 
lijkheid best ~t d:it de vo1miaoen niet word n 
vernietigd en dus toch tot w j:::i ing vo.n he 
X. :B. ze.l rnoctcn \.orden overge nn , ben ik v n 
men .. ng do.t de m est zekere en v_u e weg molt 
worden be' en c.eld om ui t de hui 1 "C onzekere 
situatie te ercl:en . 
Gedurende en lange behandelin~a er1ode zul en 
de "profiteu.ro" (bedoeld oub 4J ebruilr 
makcn van de lllcune in het besluit . 

6 . Uit veili icidsover\1e ingen is hot derhnl e 
dr ingend e\.cn ... t , dat het huidiGO !L:B. zodw ig 
~ord.t gewi jz.:..gd dat het duidelijl:: ic daj : 

a) hot fotocra~e~en vanuit luchtva.ertuigen 
Uede ... lanci. in vcrboden , tenzij met toeste ing 
van de U. v .D. 

b ) do.t het o.an pa ... sagiers , dio .. orden vervo rd 
in l uchtve.artuieen van ero:.;cld_o lijndie sten 
op v ate i·cutcs , niet verbonon is om luci t 
:foto ' s te 1.....aken . 

c) da.t het vnrboden is om luchti'oto •a 
ceren o. over te draBen ae.n 
toes c:xninc v, .n de M. v .D . 

7 .J De ontl. er -ninut e (bi j e 2 . 620'.61C )bied ik 
hi rb j ni t cepurazt'aerd te ""'l • .on. 
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lAhrpl'ftaUe 
Jeeluit l aoatfo\osr&r1•• 

1. O•ai• u \llt.,au- ftA 4• laatoanell,•r t• llaarl• ea 
lerpa op loOll 11 bet uU.ip IHl11U Luellttotopafi• ~r 
, .... rlei v1U .. ftt°bear 9001' wat Mhett Anlkel 2, 
W.efle 114. 

2. D• llona-fH• l11uUotnHpnol..,..llUn a.owl• aiob ... 4e 
ltt4otll• ...., ut arUkel 2 . 

). W.niJ .. »•• .... luollUotonl'~ \..,ewlp 
na •• ui\apnaa ftD a. kaa\OU'eollten .... ..., ~ 
'*1'..- • 'fnMll ,,., •• ... .-.unau...nn- 1a1 -~ 
etaaa1 too.tat ,.no,.... Mt •liec\nwet ••t• 1~-.n.....
M91.apa, ..... bet ---~ 1 ..... , ........ 
la'u .U. '·'·•• m""9.WfGI-. ,..i1et.t1Ue
orpaelll, tot.-..nwlaan •• wor 19'eft Ml•--11_.. 
led•rl ..... • Wltenle114u. la -n•U.-.tri.1' •l 
oap"'1,1t•14 lei._ tot .....-t• pnlltl~ wlke u 
allUaift • •Uuale nilipeH. poot ..... l ~ 
Nl'Ok.k ...... 

• • Teapyol .. 'fUI U "1 UpriltM ti Baul• • JH • op looe 
llO.t nl4e , ..... nk•aiq wol'Ua aunt• _, .. "°~ 
.oona..ua 
a) n Mk•-' "P\a\U.o ! elaUona" \urMU 1a le4ulaK 1e •p 

· ""°* .,.. ._ aaatal lederlaDtM Mkmll.._ wc-n••• 
•• roablYAt te 409 M\14• la .. .....,..... •ll•.rt1&1• 
llo'ND l.._lanl (ron4Y1110~\ ...,. ~;) wr) . net .... 1..-, 
aal Metua 11U l&kenl1N• uU DerU•• Mt tneu pne
.,•rt..-wooltipn ea Mlta T. T.-peHOllHl ~ u lerli 
' · ' · l'e "4o•lial 1a oe 4•• Jvll•"• altll&u Hker &e 
t•l"lrfU't..-O..a.tpn, ill .. 1~•14 t• atellq 
luOhUoto'• t• -.&ea. 

l'b) liet list la ut ..oorn .. a YM 2 l eflerlud..N •lieibeclr1,jfta 
la 4• It__.• aOMr.a.ndea roD4•111ollten -..,.. e(erl&D&l '
orpaiMnDt wu.rlt1J h MplijlLIMtlt \0\ Mt ..:ken ._ 
luolaUoto'• al• "laka1 el" word\ plaftiltt. 

o) ai;JA a&lllriJ•t.nceJSt 41• 4• oonolu•l• l'eebt~g91t, Cle\ 
ll.t.1. nrl>liJ.enu b\aU-1u4M iutelllqeD wor bua 
p•HOD .. l %'0D4Tluolat•D willu 4o• OJ'pai .. nn. 
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Iatezpntatl• 
Be•lutt luo.lltfot.o~i•• 

1. Oeai• .. ultefl'Ma -..n 4• r..atoaNMUI' t e Baul • eo 
r.- op ZOO. la b9t •t'i JHlult Luell\totocntie WOI' 

, .... l'l•l 'llltl .. ,,.,Mar 'f'OOI' _, '""" Ant.al '· 
t.WH4• 114. 

2. MM-11 .. 11Mbtfotoftl'pMinpo&a4ue bo"'4• 1iob au 4• 
btletllM WD )9t utilr.el 2 • 

4 • r 141,.ip wa M ut.t. ..... • M -...i. • ,_£9 .. a.. 
llOft .,.... Uiw l'tbnlJlf _,.... ,...... • .n le wi.a-le 
-.oo••-· 
a) .....,.. "hll11o 1eiau-· ....... la -...1.- la op 

... .....- _. .. aan'-1 ..._i..u. ••H.._ wua1 •• 
•• l'Oll4•1YMt u 4om .,._ 1A ............. dtectulc 
W.. l.._l .... {ro .. •lYOllt .,.. • 3 WI") • let _...iae11ap 
..i beRaan \alt 11Kw1 .... \alt JN.u~ .. , w.ua.,....... 
w~~pn en ult• r.v • ..,.......i-. 4• hl'll~ 
r.v. n. ~u.111 11 oe ... 1eri1_..., al~ .-..... 
p~ft.lPftt t.D U e,_aeli ta atellen 
luobU'oto•a t• m.ta. 

b) U.t. li&i 1n Mt WorD99D .,.. I e4qolaad.M :wllepui~wa 
in 4• U.••• ~- n ... :wluMtea '°'"" I M8rlul *• 
or..,u..,.., .aftl.1 .. DO ll,1kMt• tot lwt Mkell YU 

lu&Uo'M'• ala "load44al• nt .. ~. 

o) ri~ ..-1~1.Dpa, 41• .. ooaoluai• J"fflltwariipa, iat. 
b.t.l. wnli.1 ..... • lnaU•]Mi• 1Mtell~ wor 
pel'80M•l l'OGd.Yluollt.• will• 4oa orpn.lunn. 

-!-
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Op irond hierftft bfff\ alnie\er Hat la.die\, 4a\ Mn "i'MiUP-1"4" 
lle•luit .oee\ WOl'd8n o tel4, onreenko9eU,c Cloor ii atnieMI' 
IKln4elift« wntftkte l'ioll\llJMD. 
DU bHl&&U -.ft - oed--ke .. lle--.na Jaler\e~ ftll 4e al,1te ftll 
judUle - in 4e liiniatenul. ~ (per1o4e 1.a\aim lriaiiMt ... 1) . 

2. JiJ u \oe~•iq nn Jaet Hel•aU wor4en tbul• .. 1113~ 1a .. pak
Ujk ~. let .. , lllenij • 4e W.U .. ftft utibl I, Sa bet 
'1J .. Ur lift ..... lU. I 

lie HU\ ftD 41' U'tibl lallt ala T01-\I 
•1 ... , le ............. ftl'911Uliq ftll °'1M llln1•MI' ~ Id-le 
" Nn'n •MnlaM nollt ... ,W uU l\&Olatfta!WS.- te tot..,.,._ 
" ,, te 4oma , • ..., ... . 
•2. .., ,.,..1 .. s. ... , .... U.4 ,.1,, mt .,... w ,......,.._ au 
• 1uo1t~, 4" ••'a ..,1.1,,.,.,....,..,.. = w-. •zr,, a 3 -. 

In ... , tort kmm .. ...._,..._,1 ... 111J~ M8ftt .. , ..,. - -... 
-...1a lula~ Uo ...,._ pisplolteal .._ ... uauwww ~ 
,.. •• ,, ,......., s. .. ''*"A .......... ~ms• 
t. .. opetoll .. - Ii fiU lut1 ihi Mt-M lfi9itMtla.. Ue 

::' .:-*~-:;.-::t::= ~ :1. :n.a.1 .. 
Mt wn._ wa ,_1mm fll 1&16aa• _,, sale:: lmMllfl .. 
as.- Sa mploltetu .......... 1Qk ...... &.•·•• _. wm•• .tit - '*'' ..... ..._. -1• .. , ,.~ a~ • t rtwc1 •• _. ......... 
In .. pakUJk ... '" ...._.. ............. .,..., - - ---

-- .. '"*' --~~· ~ "I J ._ fiiM ii£-- JiQiitlMli~k .. lllatams•-. te 
laal'l• • te -- .. a.., wl'& M• ..._. ta•putatU la ...... 
•1.a ...,,1-1 (Sa 'MMe ....ii- -·- .. ,.,, .......... - ... 
... .. lo ................ ..W.1 1, ..... lM ........... 1 .. ... 
t~ - u.t ...... ....i~t ..... ,..... , .. - lfttlill ......... 
cr.t..n °' .. ~· -••• 1 ................... ,. 

). fws.de - .......... 1111¢ a.t •tetw CURL=!!- .... '9 
_..Melt Mt Melt wa lo lltioliac-...-. • _.... .... ....-
..... 1' - JWll.ulll!!LUt .. 1-. <•-tot fa '':C ........ .... .. • , .. ,, ... 4iMi .. litii,..taUo ,.. ... ,_., ••••• 
uUlriel I .. ,.1Mi,sl1o u....- Wl'At ... -. 
,.,_ .... .,1 ... -. ....... , te d"' ,._., mwa&I ...,, .. , ~l~ 
......., ...... , - fiijillJi ,..... ,, ..... -J: J z-., ........ 
wlb t~4 - ..... wl al• !Ok.•_, uaatt ·ri•fiiii • ..-lll la1 
..._ ...... wa .. NIM latolfl'•\&tle ftll utS1l91 le 8,1 .-tt ut 
wll...-1U1...-m11•.- &e n•luu ._ ,. wtJ.._.. _. Mt '-lUt 
....... .. •11• Ide~ paa1 en pol'k "°"'' ...-W. 

4. foor M W. o ... ttU.,. d~ WI' aija -- NW I tie ._ te ..__ • 
.... •1.1• -s., u.n eolatn, ai .......... He!Saot.ac .... , .. ,, , 
bet ... 1 .............. ···- .... . .. , tolt, .. , Mt le911dt ~le Sa 19't .a ..... U.11l ill &e 

dill•'·~ ............... le -- -·- al• .. - - •1 .. .,, Mnik\ue - ...... , ............. let u .......... ,,, 
.......... ·- w1.1•~te1 ... , ial9ti ..... DSet .......... ...... 
of bet w•ltocl • te to......,.oNn v.l \ 4• l•obt _._,._,. 4loat te worden • 
au .. Oll'U Jal woMea ..,,,14. ' 
.. , 19 wlliolat .,.. hlang .- • ud.or in ... ftl,.U l•ser- on luoh\
llAOh\raa4 ,. h•pftkm. 
ll8n aou hiorblj b. • · kunnen ui'tpan ftft 4o hioronder "°l~de ~ 
pun'\en1 
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• ia et t ohniaoh mo lijk 'bui\en ederlandA reobte -
bie te toto lLforon voor do elko het Be•luit luohttoto-
i;ra:Cie traoht to verijdelen1 

b . wordt bet nog eteeda re el ht het ••lult lu.oh\totogr&f'ie u 
banc:Ui.Ten, sulk• ook 1n verband met de oaetan41&b•141 4at Ooet
Europ••• vliegtuigon (Aerotlot etc.) .. bru.lk mat.en YOor het uit
voe:ren van lljn41eneten van de ~e4arlan4 .. luahtru.illi.e en bet 4e 
inclruk W9kt dat Yanu:l.t ru1mtOYa.artu1gen ap1onn~ ken word.en 
o.q. wordt verrioht. 

De 'beantwoordin van de&e vraaen en 4a areuaentering 1e be•11•aen4, 
mijna insi•n• voor het al d.an niet ban4hann YU h•' Bealuit lllClhUoto
pafi•• Een bealiHing nn bet onder punt ) vermllle ,..ohil puat i• 
4aarnn ook athankelijk. 

D l> CT!UR-GEllll.UL VAJ Dit::USB, 
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m•:I c bf>lunc houbr-r. bij luc.1tk rtarin., , ~u11 no.• t 'li)'o 

1 jc ti • i j . co • isfli vol')_ ~e r. ... 1tr n . 

·;our wnt 1; tre!t. de b•• .. t&.· .• nde nrc::hieve;, \' luc.1lfoto ' e 

w rd t. in 0·1c=weein~ t,!l.,ov n 1nr.e tn l t b;oruetnn bi j de 

':'o co·at'ii:c::he Dienst, VOC'r ::;over hnt. lucht.' rtnrin 

nanc:iat , e:11J'i_, do Seotie r.2 Bure 1 t; voor do ov x·11e 

l11c 1tfoto ' a . 

Hhrbi~ wordt volfulan auz1 dn wnns van tfo ''inietin 1 dat het 

cor.trale u·cl1isf van l uchtfot.o ' t beri.. t 'lliJ do C;.irr "~" cte 

G,..r.or•l~ iJ t1 f { Topogra ~!cha i:l on et ct at on!er er•) . 

D;o t:o niaeie vun.d het niet t>l"C0
"'· , dut 2ij 11 It li•ll. l; •• rno.,.st 

verner"'•' "'ii.t ::ij wr.s op ellov ri . " alee ~no ind.ruk v n h&t 

nit:uwo K. - • WI.ls , dat th1rne r• _ r r 1e go1111 oont1·ol n •>p 

l.L b . t . de l ucht k:ir t.orinc va, Su1·inu::e en de llt'!derlanJao 

Antillen zi j ope•-~Oh.t dat :.mlka ceeohiocl. door dti Aroy 

l:np ~nrvice in ~asnineton, Of LT<>ni van con bil t~r&lo 

over"' :Utociot . 

C'nbe;;1:i .i;.-"'11 jk war; dat zo \'ieinic luchtopn 1 on door do 

Lmer~anen ~ijn ecr::aa~t sinda 1952. 
Do verte1;,-env."Oordli:;er van het l'inister:hi van Za":en Ovorze•~ 

zal via zijn t!in1etcr de G/ouvorncur van de Ne crland~e 

!wti llon bonadcren met varv.oflk bi j do Arr.crikcnm OJ epo l 

a n te dringan . 

joor dO VP.!'tct:;emvoordiEor Vlei do KouinkliJ' o I,nndn.11cr.t wei·d 

op vorzook vo.n do lodcn aon overzict.t 1;cuov n v " du 

buid1ee c;e.ng van z :.-eu ir . li.t . cnnourer•m v 11 luchtfotl) ' n . 

Officieol verfllae; v &. de vo ... rzittor volet . 



l.lijl.: 1 concept 
1 veraleg 

Delft, 9 november 1959. 

Aan Ile loden. 

Bijgaand achrijven, U in concept aa.ngeboden, zal door 

m1J ae.n de Minister van Defensie worden ing~zonden in antwoord 

op ~ijn schrijvon no. 202.620/4R vnn 22 acptember 1959. 
Gaarne vcrneem ik v66r 1 '/ novcmber a . e . of U aangaande 

di t achrijven aanvullinS!en or vrl.Jzigin&"0n noodzakelijk acht . 

Mocht ik voor deze datu en bericht daaromtrent ontvMgen, 

dan neem ik aan lat U ich ermec lrunt Yerenisen. 



RIJK CO llilSSlC VO 

Bijl . : 1 verelag 

Aan Zijne Exoellentie do 
Minister van DefenGie, 
Plcin 4, 
',!-Grav~1~. 

ln antwoord op Uw cchrijven no. 202 . o20/4R van de afdeling 
tgoving c.n Publickrecht van 22 septembor 1959 heb ik de eer uwer 

Excellentie te beri 1t n, d t de Rijkscollllllissie voor tuchtfotografie 
op 21 6ktobor 19 9 bijc n l.O GO o t om cich nnder te beraden. 

Hot verslag van deze bij enkoost is tor Uwer informatie 
bijgevoogd. 

Aangaa.nde do vr1ng gestola in do vicrdo alinea van Uw 
bovenaeno md schrijv n kan ik U het nn•Ol6ende beri chten. 

1) Ui t l ct Koni11klijk slui t no. 329 van 1 september 1959 
aoet worden geconcludcerd dat de Ri jkncommiesic voor Luchtfotogra
fie hecft opgehoudcn te bontnan . 

De task en do oamonotclling van deze coi:imissie beh~vcn dus 
niet naue r te wora.en v ntgel gd . 

2) De werk~aaahcden v n de Rijkecocmiooie voor Luchtfoto
grafio op bet gebied van hot advisoren en ooordineren bij lucht-
kaartoring, Wl.! lkc als bolangrijkate tnok rcs:t(;ort ·. ii. 

J" • • zouden misso.h ien kunnan worden behartigd. 
door de Ri j ks commissie voor Goodeaie. 

Ik moge in vurband hi rmode ·.r .. rrl jzon na11r he t bijgaande 
ve r slag. / 

/ s .. t waro to ov rw -en oen dion ovoreonkomstig verzock: tot -.iu1.;-
~ .. et••itt ' il' .. IWili 1P'~P ~.i akaw~• iHu; i!•WQ #il!li •• iUfUirb• hst tsM•-

Jd in· 'mar c odwii,Q, ii:ft!l: tl we ... 1 t Ti ch ten . 

;; ) :aaol o te~1 i o oen • d 
dragen aan het Hoofdks rti r van d : • l e Staf, buroau G2C, ter-
wijl de rost van h t archi f z l wor n opgelogd bij de Topografiaclw 
Dienst. 

4) Door mij ia op do v.rg daring owl do vartugen•oordigar 
van bet Hoofdkwartier van n Generele Staf modegadeeld, dat ae 
luchtfoto •s, als door U in de vijfd a.linen van Uw schrijven bedoeld, 

.---~~~_...-..w..~'~....,.~~a chikkins otaan. 

Do voorzittar, 

Dh•.Jk teur van do 
Topografiache Dienst. 



verslBB van do ;4 t r•ad ri'l8 nn do 
Ri j kecommi. .. oio vo r Luchtfotogrnfi 

gehoudcn op 21 ok oho t lft 
--------

Aenwe~ic: d Beren 

Afwozigrde Heron 

De voorzitter opent om 14.25 uur de bijoonkomnt on heat de aanwezigen 
hartelijk wolkom. Hij momoreert hat feit, dat do commisaie geruime tijd 
niot DiJeCn geroepon \\ehoefdo to word.on. 

Do belangrijkste correspond1:ntie ie lle lodon toogezonden in rosumd
vorc bij echrijven no. V 1}8 va.n 14 JUni 1958, terwijl daern~ de leden de 
etukken welke van belang v:e:rden geacht, bij do oonvooatie voor de 34Ste 
vergadering (op de convocatio t en onruchto ols de 35ste vergadering aan
gemcr~t) hebben ontvangcn. 

Ae.ngaande de notulen van de }3ste bij enkomst acht gean der leden 
wijziging noodzakelijk. De notulon worden nldus goodgekeurd en gearres
teord . 

Betreffende het schriJvon van de ~: 11?18 Wctgoving en Publiekrecht 
van hot nepa.rtcmant van Dcfonoie no. 2c • ·. 0//1/R van 22 st:iptember 1959 
goricht nan de voorzittor van de R. C.L . ·1a.ngaaud1J het Boaluit Luchtfoto-
grafic van 1 septcmbcr 1959 vr gen de de 
voorzi tte r of deze vooraf 011 d hoogto i a gcateld va.u de zoor gr oto wij
zigingan die hot nieuwa uesluit bevat tell opzichte van het oude van 9 juni 
1953. 

Do Voorzittor e.r1twoordt iiorop ontlrennend. varvtijzcnde naar de notulen 
van do 3~ste vargadering l m 5 hi z , 3 d olt hij med'1, dat t ela fonisch 
kontakt heeft plaats gehad doch dat ~~n un ander slechts details betrof. 

Aan de hand van bovong noemdo brief van 22 september 1959 on uit het 
K. B. van 1 soptomber 1959 moet gcconclud rd worden, dat co Rijkscommiss1e 
voor Luchtfotografie is opgehoven. De vergadering :xiaent, zich tevens be
wuat zi jndo van leomten in hat K.B. van 1 eeptember 1959 , dat de behande
ling van ~en en ander r.ellich op e n andore wijze zou hebben kunnen 
plaats dnden. 

Speciaal artikel 2 t n 2o on artikol ( . · en 6. 2 van het nieuwc be
sluit geven aanl~iding to en uitvoerige ii~·'\lsoie. 

Geconcludoerd ordt, da de milita.iN instanties aan dez.alfdo normen 
go bonden zijn als die 7telko tl3n tijdo van h t vorige boslui t bestonden , 
do ch dat lburgerinstantios or par ti culiuren, a:its zij maar e~n vliegtuig 
g'"'bruikon van een mantschappij , Vitilka vliegtuigvn oxploi teurt voor h&t 
vorvoer van personon en goc:doran, ied<Jr obj.akt, ook mili taire objektan , 
kunn~n fotograferan vonuit a~ lucht . 



J ' 
;-vo:n de obJektcn 

noor h t K.B. ordt duo th n nndruk g logd 01 de bcvoiligingf" 

I 

I 

doch op do atntus vnn d i naar van h 1 tu 6ubruikon vlicgtuig. 
111'.:!rkt op, dat vr th nn z aatachnppijon bestaan, 

'Wtllk vli tuigen exploltcran ala bedo~ld in artikol 2.2. en wcl 

K.L •• Aerocarto n.v . 
~oro-contractors 
Klus an-Rottcrdac 
Te·1on3 doel t hi j me do . d t 

houders zijn, diu d door h n 
di n n t lat n ccnaurcron. 

Martin 10 ,Aj.rcharter-Amstera \111 

A re-Limburg (m r boporkt) en 
Gcbr. Kuik n-Eomeloord 

1 than. 2'' · 1 uchtfotov rvunning-
akte luchtopnamon op normalo wi jze 

De voorzi tter at l t nu, d co i Sl , indien zi» m et reed opg -
h von zou zijn, z1 ch niot me r zou bcho v n to b radon op advio zen voor 
luchtfotovorgunnin n, doch dat ala taak zou r1;stor n bet adviser n en 
coordir.eron op hot gobi d van d luchtkoert ring on h t vcrzamelcm van 
foto •s in hot ccntraa1 Aechicf . 

.. ~ ...... lllll!lll~lll_l!llJ~"'"!ll~aohton ht gowcnat, dat de bereikt 
88 onwa:rk1ng op h t gobiu d r informati , advi zen n coordin tic wordt 
vaetg legd voor do tookom t. - morkt ldorbij 110g op dat oe Rijks
comrnissio voor Gaodeeic, zi ch ti1ans nio t m"' r ui tslui tund be zig houdend 
met onderworpen van vroten cl appoli.iku aard, n ondcrwerp, ton dole vergo
lijkbaar t hot thans ~n apr king zijnde, in otudi heaft genomen. WCl
lioht is hot mogoli k d zo reot rend tak~n t doen ov~rnemen door oen 
wer~oe uit d RiJksco issio voor G odesi~. 

kan zich daar o wol voronigcn ondor voorwaardo, dat bet 
opnemen u1 e~e ~crkgroup van ev ntu lo vcrtogonwoordlgers van zoe- land
en luchtmacht mogelijk zal i1jn. 

De v rgadering bealuit conform het hierboven g~st lde d Vinieter 
ven l)efensi~ in over;reging te g v n kont ·t op te ncmon met de Rijkscom
misaia voor Geodoaie. 

De voorzi tter moont dat h t o:rntrnnl Archi13f, toch reeds grotendeele 
vcr, ven-mBthot fotoarchief van do Topografischo Diens t, op de meost d.ocl
matigo wijze kan wordcn opgenomcn door doze dionst • 

••••••• morkt op dat di t voor do Chof van de Generalo Stat aan
vaardbaar zal zijn voor alle kaartcringsfoto•~ ook voor dio welke nog vol
gona ht:t b staande kontrakt mat do Aoonkanen kunnan worden varwacht . Ook 
hot briovonarchie.f kan intakt bij du Topog.raf'ischo Dienst worden bewaard, 
omdat dezo dienst ondor bevel ataa r van <to Minister van Defansia en ~e 
Ch f van de Generale Staf en i nt ngovol h t briov narchiof steeds be
reikl aar znl zijn. Spreker st~lt l prij op bet vorkrijgen van do corres
pondentio do luchtfotov ... rgwrningcn i-etrorro do. D"' vorgadering gao.t hier
moo e.kkoord . 

A91lgaandc de toegezonden stu ken batr ffenda de luchtkaarteringsover
eenkomst met de Vorenigde Stat n markt de Voo:rzittur op, dat sinds de datum 
( 15 april 1959), waarop h t opname\'lark gor3"od zou zi jn, niete moer ie ver
nomer. ~ooh cnig matcriaal is ontvangon. 

11111 .. ll verk.laart zioh bo1~1a bemiddeling te v~rlcnon om hiarnaar 
schriftelijk te doen inforoeru11. 

De overise ingekoman n ui tgogano stukken bohulzen de coordinatie 
op he t gebiod van het varvaardigen van luchtopnamcn van gcbicden in Neder
land. De voorzitter bespr•ekt in het kort cw inhoud ti-rvan on vorbindt 
hieraan de-opmorking dat ook uit dvzo corrospondcntic d~ gogr<Xlidc samen
werki, blijkt. 

fil jj morkt Op dat hat censureron van luchtfoto •s op dezelf de 
wijzo als in het verlca u voortg3ng zal vindon . Hoo gohandeld dient te 
wordon t. a . v. foto 1 s g•momen door pAssagi rs vo.n ,.1 i ogtuigen ( artikel 2. 2. 
van hot niauwa besluit) valt nog niet te ovarzien. 
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B vord rd door do fracd 
vn rdigd (± 20.000) t ru 
ittstantioa wcrkze.a!ll op h t g bi 
Oot politionol instcntio gaan 
opnamen. 

Do richtlijnen t .. v. d 
vcrzaoht. 

r v 1 luchtfoto 1 0 v r
otork t oegcnom n bij 

u , I>l unning n s anoring. 
r tot gobruik van lucht-

in h t olgc n gestold, 

Jn apeciale gevall ·n kunn n fot.o•s voor intern cunl lio1ijk goor1tik wo.r
don boschikbaar gct;told. indi n d n vooraf b pnaltl g do,; J t.o wordt g\; . .t't,;
touonoord. 

In do prak tijk moe t bl :I J~ n of do zc. r'"~ling kan ord n gehandhaaf d. 
Hat is voorg komon, da t d vervaardigor d voorgllschr vcn retouche nali1:1t . 

Do Voorzitter dflllkt voor iju toolichtingl.Jn. 
J3ij du rondvraug vorzoo t d uotulen 'an ozc v\;rgadering nog 

rond te zondon, hotg n d Vo rzi t tor tou., gt. 
n 1.,o_Qrv.itt r dt\Ilk.t voor et rk d t hij voor de R. C.L. ver-

richt bc;)ft en de led n vool' e ewaa1·d rd amen rking. Hij releveert in 
het kort e ontwikkolin geschied nie van e •.• L. n oppert de nogelijk
hcid mi ohien nkel ledo.n w zull n teru ien in con . :rkgroep van de 
flij o::i:n:insle voor Geodesic tor beh d lins van de bov nvermelde tank. _ii!l .. dankt de Voordtter voor zijn vriendelijke -woorden, de overige 
loden voor hun steun, begrip en edvie en en de Stai' en hat personeel van de 
Topogr fischo Diens voor de uitetekend medewerkine. 

Jlierop eluit de y_~zittor om 16,,15 uur deze }4oto en laatste ver
gadcring van de R.C.L. 

Direkteur van de 
Topografische Dienst . 



IE VOOR 1 UCRT 

Dijl. : 1 concept Delft, 9 november 1959. 
1 .... erslag 

Bijgaand schfijven, U in concent aongcbodon, zal door 

mij aan de .MinistQr van Defensie •mrdcn ingezondcn in 6I'ltwoord 

op zijn schrijven no. 202.620/4R van 22 septombor 1959. 

Gaarne verneom :i k v66r 17 november a. e. of U aangaande 

di t echl'l jven aanvullingon of •·::i.jdgingen noodzakelijk acht. 

Mocbt ik voor deze datum eeen berlcht daaromtTant ontvnngen, 

den neem ik aan dat U zich erm e kunt verenigen. 



Bijl . a 1 v rslag 

Aan Zijne Exco11entie do 
Minioter van Dcfens i o , 
Plain 4, 

'.!,_-Gravenh~. 

In antwoor d o uv. schrijvcn no . 202. 620/ 4R van de afaelill8 
tgoving en Publi krecht v n 2 optembor 1959 heb ik de eer Uwer 

Excellentie tc bericht n, d t de Rijksoomcissie voor Luchtfotografie 
o~ 21 oktober 1959 bijeen io o t om zich nader to beraden. 

Het verola van d bijeenl:omst is t or Uwer informatie 
bl jgevoeBd. 

Aangannde do vraag u t;cld in do vie r de alinea van Uw 
'bovengenoemd schrijven kan ik U 1h t. navolgon beriohten. 

1 ) Uit bet Koninklijk B sl 1it no . 329 van 1 september 1959 
moet wor d.en geconclude rd dat de Ri Jkscommissie voor Luchtfotogra
fie heeft opgebouden t b~ t an . 

~ taak en do so.menotelling van de ze commissi e behoeven due 
nie t nader tc worden vastgelogd. 

2) De work~aamheden van de Rijkscommiesi o voor Luchtfoto
gra f ie op l1et gebied van hat adviscrcn en coordineren bij lucht
kaa.rtering , wolke ale belangri Jks to taak reeteer t 

zoudcn misachion ltunncn worden behartigd. 
door de Bijksoommi~sie voor Geodcsie. 

Ik mo in verband hi rmede v rv.l.jzcn naar he t bijgaande 
ver slag. l(i 
~ Bet WBr to ove rwe -en uen tlion ovor t:enkomstig verzoek tot • 
f.YHHi.01fl" 'llm oie~ !tijkscOttlllll..Sie, gewes tigd te Del'f-* iii fte t ba'beo

l'aieP:i:lttl weep ffcedes i e, ltMHtttl weig 4, te r icht en. 

3) Bosl ot on is een d olte van he t br iovenarchie f over te 
dragen aan het Hoofdksartier van de .GGnore.l e Staf, bureau C2C, ter
rijl de r est van het arcni f znl wor dcn opgal egd bij de Topograf'ischa 
Di ens t. 

4) Door mij is op o vergadar ing aan da vertegenwoordiger 
van ho t Hoofdkwartiur van do Gcna r alu S t af medegedeeld, dat d.e 
luchtfot o •a, als door U i n tto vi j f de alinea van Uw schrijvan bedoeld, 
t e zijn..,r ooecllikking staan. 

De Voorzittor, 

Di raktour van de 
Topografischa Dienst. 



verslag van de ;4ate vergadoring van de 
Ri j kscommissi e voor tuchtfotogrnfie 

gehouden op 21 oktober te Delft 

Aan~~zig; de Beren 

Afwezis:de Reran 

De Voo1·zi tter opent om 14. 25 uur de bijeenkomet en heet de aanwezigen 
hartelijk ~~lkom. Bii mem~reert het feit, dat de commissie geruime ti jd 
niet bijeon geroepon beho f de te worden. 

De belangrijkste co-rN spondentic is de louen toegezonden in reswmS
vorm bij schrijven no. V 138 vun 14 juni 1958, terwijl daarna de l aden de 
stukken ~lke: van balang warde:n geacht, bi J de convocatie voor de 34ste 
vergadering (op de convocatie ten onrcchto uls d~ 35ste ve r gadering aan
gemerkt) hubben ontvangen. 

Aangaand1:1 de notul en van de 33ste bi jcenkoms t acht geen der l ed.tin 
wijziging noodzakelijk. De notulon wordun aldua goodgckeurd en gearree
teerd . 

Eatr effende hat schrijvan van de afd~ling Wetg~ving en Publiekrecht 
van hot Departemont van D0fensie no . 202 . 620/ 4/R van 22 september 1959 
gcricht Aan de voorzitter van de R.C.L. aangaando hu t Besl uit Luchtfoto-
grafio van 1 aeptembe:r 1959 vra.giJn de Heren de 
voorzit ter of deze vooraf op de hoogte is gvatel d van de zeer grote wij
z igingen di e het nleuwo.': b1:slui t b(jvat tvn opzichto van het oudo van 9 juni 
1953 . 

De voorzitter antYoorut hierop ontkonnenl. verwijzende naar de notulen 
van de }}sto ver gadering punt 5 blz. 3 a. clt hij rnt.1de, da t te l e fonis ch 
kont akt heeft plaats gahad doc. i.Jat l.Jur. n andor 1:3lecht s details betrof'. 

Aan de hand van boveng.:?noemde brief van 22 sept13mber 1959 en ui t be t 
K. B. van 1 soptomber 1959 mo~t ge oonolud rd 1ordcn , da t de Ri j ksoommissie 
voor Luchtfotografio is opg .. hov ... n . De vor adoring meent, zi ch t evens be
wust zijndc van leemten in hut K.B. van 1 oaptombor 1959, dat de behande
ling van 66n en ander we:llicht 011 oon andora wijze zou habbe n kunnon 
plaats vinden. 

Sp:ciaal artikbl 2 ten 2G on artikol 6. 1 en 6. 2 van het nit:uwe be
s lui t geven aanleidin~ tot ocn uitvoerige discusaie. 

Geconcludeerd wordt, dat de militairu instanties aan de zelfdo nor men 
gobonden zijn als die wt;lk0 t~n tijdo van hot vori ge boaluit bestonden, 
doch dat burg..;rinatantics of parti culiur• n, wits zi j maar e1;:n vliegtuig 
g~bru.ikon vun esn maak.:. RPl•ij, Vl(,Jlko vli ..:gtu)g n axploi t t:urt voor het 
vorvoer van porsonan en goud~r .. n, ied~r objekt , ook militaire objektan , 
kunnen fotograferan vanui t W;i lucht. 
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;-van de objokten 
noor hct thnns niot n druk g loed op do bevoiliging;-

doch op de tatus van o 1 oar van h g bruik ' vliogtuic • 
•••••• mcrl t op , d t ur than z at chnppijen boat n, 

woHt vli rtuigun exploitoron ulu b dC>dld in artikel 2.2. on wl 

K.L.~.t. Aorocart.o n. v. Martin' o Ai:rcl1al'ter-Ainsterdo.m 
~oro-contractors A ro-Limrurg (mcer boporkt) en 
Klus an-Rotterdam hr . KuU..en-Emm loord 

Tovoua doel t hij med , d t r thens 25 luchtfotoVGrgunning-
houders zijn, die do door h n ccmaal.to luohtopna.i=on op normal mjz 
dicn n t laten consurcron. 

na voorzittcr otolt nu, dat de commiee l o, indien zij niot r1::eda opce
hovon zou 7.ijn, dch niot ~ r ~ou bchoovon t.c bt3radon op advio~en voor 
luchtfotovorgunningun, doch dat ala taak zou r•steren het ndviser .. n an 
coordinaron op het gebied van d luchtk 'il'toring en hat vorzam~len van 
foto •s in bet Qcntraal Arohi f. 

oht n h t gc ronst, oat do b reikto 
samunwarkinn op het gcbiod r iniormnti , vi6zen en coordinatio wordt 
vaatgelegd voor d tockomat. ££&_ ~ l!lt-r t li rbij nog op dat d~ Rijks
cornmissio voor G od1..:uie, zi ch tt s ni t r ui tslui tend bozig houdond 
mt onderworpon Vllll Wl)ton cbsppoliJke ·nr, on ondor rp, ten dele vergo
lijkbaar mut. hat th ns in " p king zijnd • in etudi6 hceft genouwn . Wel
lioht is hot mogcli k d z r t rondo t n to doan ovcJrnO.CGn door cen 
werktrr<>'-p ui t d RiJksco i ai voor Geode i . 

kan zich daaroae wel ~".OrOnigen ondar voorwaarde, dat bet 
opnemen in d zo workgrowp van t. v ntuele vorloeenV1oordigors van zue- land
en luchtmacht mogolijk znl zijn. 

De v~rgadering baslui conform h t hi~rbov~n gest ldo de Minister 
van Defensio in ov~rgegins tc geven kontaJ:t op te nomon mut de Rijksoom
miasie voor Goodo i . 

De voorzitter meont dnt hat centraal A1chicfl toch r~ede grotendeels 
verwoven-eet-hct fotoarchi f ven do Topografiocho Dienst, op de muost dool
matigo .rij kan . ora...:n opg ... nc· l'-'n door doze dionst. . 

-"~•l!•!!!!I morkt op dat di t voor do Chof van do Oonornlo St af aan
vaardhaar zal zijn voor otla k~arteringnfoto • s oak voor dio 'W\llkG nog vol
gons bet boataande kontrakt mat de AIDO'l'ikancn kunncn worden vorwacht . Ook 
hot brievcnarchief kan intaJ.:t bij du Topografiacho Dienst worden bewaard, 
omdat d:?zc dienst ondcr b 1 sta t van 11 ?Jinist .. r van Detensio en de 
Chuf van do Gunerale ~tar GJl sHent ng..:volgo hot briovenarohief s t eeds be-
r i kbaar znl zijn. Sprekor ote l t wol prij!l op het verkrijgen van do corres
pondentio do luchtfotovorgunningt)n betrcffonilo. De vareAdOring gMt hier-
11\{JG nkkoord . 

Aengaanda du toogezom'h.:n stukken bctrcffcnda de luchtkaarteringsover
oenko1?1St met de verenisdo Staten markt de Voorzi tter op , dat einds de datum 
(15 april 1959), wa rop h t opnnm ~ rk goreod zou zijn, niets meer is ver
nOCDer. noch cnig materianl ia or.tvangon . 

- verklaert zich b roi bocud•i ling te v~rlonen om hi~rnaar 
achriftelijk to do1:.n inform r n . 

.!>€ overige iugekomen on ui t{jugane atukk n behtJlzen d\! coordinatie 
op hat gebicd van hot varvnardigen van luchtopnamen van gobieden in Neder
land. De voorzitter oespreokt in het kort de inhoud hi rvan en verbindt 
hioraan de opmerking dat ook uit dezo corrospondcntio do gegrooide samen
warking blijkt. 

••••••morkt op d1t het c,.;insur ron van luchtfoto •s op dezelfde 
rijzo als in hilt vurledon voortgang zal vindon. . Hoe guhandeld dient te 
worden t . a . v. foto 1 3 g,momon door passagior1:1 van vliugtuigon (artikel 2.2. 
van het nieuWIJ b~sluit) v lt nog ni~t te ovorzien. 
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Bovord rd door d fraai ~o r zijn in 1959 r vo l lucht£oto 1 s v r-
v rdigd (i 20.000) R 
instantios werkz op het 
Ook politioncle inatanti 
opnamen. 

bruik van luchtfoto•s ie t rk toegenomen b1j 
ebied van d bou und , planning en sanerin . 

gaan llh'Or n mo r ovur tot g bruik van lucht-

Do ri ohtlijnun t. . v. d 
vorzacht. 

cenoururing zijn, in h t algcmeen gestcld, 

ln epocj al g vsll~n kunn n foto 1 voor in turn annt lijk gcbruik wor
don b ocnik1mar g et d, imli n n vooraf h p3nld g dool te wordt gerc
touch ord. 

In d pralctijk moet blijkon of d 1· goliog 'kan uor'aon gchaudhaafd. 
HJt :to voorgukomcn , dat di? vervaardi r d voorgoschr ven retouche nnli t . 

DO Voorzi ttc1· dankt -----;roo1• zijn t.oolichtiug n. 
Bij dO rond'\'Taag vorzockt ~ d- not.ulan van daze vorgadc.ring nog 

:rond t zonden 1 ho tg· n d Vo rzi t tl!r to z gt. 
1> iP~&ti£!. dankt voor t ierk dat hij voor de R.C.L. ver-

1·1cht hooft en de leden voor ne ard ercle sa n. rking. Hij releveert in 
het kort de ontwikkelings eschiedeni van de R. .L. en oppert do mogeliJk
h id l!ll.Bschien enkele ledcn t~ zullen terugzion in en "'9rkgroep van de 
Rijkecommiosie voor Ceo esie ter behnnd ling van de bovenvermelde taak . 

dank t de Vo or it ter voor i n vriende lijke woorcen, de overige 
leden voor hun steun, begrip en dvie"en en de Stnf 011 hat 1ieraoneel van de 
Topografische 'Dienst voor de uitstek nde mede rkLfl8 . 

Hierop elui t do voorzi'tte1 om 1 .,15 uur deze 34ste en laatste ver
gadering Vllil de R.c.L:------

De Sekretaris, De Voorzitter , -----LtZ SD I. Direkteur van de 
Topografische Dienst. 
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De voorzitter 01~ndo om 14 . ;5 uur de verGadcring en memor()erdo, 
dat de leden goruime tijd nict biJee 'behoef en tc komcn. 

De belangrijkste oorresp naentic treffend begin 1958 io de 
laden bij schri jvcn R.C.L. V 138 d. d. 14 juni 1958 in r um6 anngo
boden. In e n enkel geval n,i a sckretariu persoonlijk contnot op. 

ne etukkon, die nadien van bolSJlB \')!Jrdeu gencht, zijn de leden 
met de oonvocatie voor de 34c ~~rgaderine (op de convocatio ten 
onreohte vermeld ala 35e vor~ndoring) armgebodcn. 

2 . Uotulon. 
Geen schriftelijko op- of aanmerkingen binncngekoroon ziyndo 

brer.gt de voorzitter de notulen van de 330 vergaderif16 in diecusaie. 
Geen der ledcn hierover het oord verzoekcndo worden de notulen 
goedgekeurd en gearrcstcerd. 

3. :Brief van de afdcling wetgeving i Publiekrecht van het Doparto
ment van nefeneic nan c voorzitter d r R.C.~ . d.d. 22 eepteober 1959, 
nr. 202 . 620/4/R en het .Besluit luchtfotograf1e vnn 1 september 1959 . 

•••• vraaen de Voorzi ttar of (loze op of'\ hoogte 
wae ges teld van de zcer g.rote wijzigingen die het nicuw beslui t bevat 
ten opzi chtiJ van het oudl) bealui t van 9 juni 1953 . 

De voorzitter antwoordt ontkennend. 
verwijzende naar de notulen van de 33ste vcrgadoring, punt 5 1 blz 

3, deel de Voorzi tter me de, dot telefoniech oontact heeft plaatsgohad 
en dat een en ander slechts details botrof. 

Ui t de brief van 22 flCptember 1959 van l. t· Departement van Defensie 
blijkt, dat de commissie wordt ge:icht opg~h"ven te zijn; toch moent do 
vergu.dering dat de wijze wearop 'iaar o.heffine ia geschied - z1ch tevens 
bet.ust van de gro~e hiaten in i-1ct nieuwe bcrnluit luchtfotografie
misschien op andere wijze had kunnen plnats vinden. 

Artikel 2 ten 2e en artikel 6.1 en (. . 2 van het nieuwe benlui t 
zijn aanlaiding tot een uitvooriee uiocunsie. De vergadoring ziet het 
uiteindelijk zo, dat onze militairen even gebondon blijven ala ton 
tijde van hot vorigo Beslui t luch tfotografie, och da t thans eenieder. 
mite maar een vliegtuig cha~~ r•nd van e .t Y.aatschappij die vliegtuigcn 
exploi teert voor het vervoer van J '"':r cn~n of gooderen, ieder objekt, 
ook de militaire, kan fotog~ofcren. 

De nadruk valt thans dus mot op ild; al of ni~t van staatsbelang 
zijnde objl.kt(veilighoid) doch op he t criterium-vliogtuig en eigenaa.r 
van het vliegtuig. 

Thans zijn er volgons ecn 6-tnl maatechappijon die 
vliogtuigen axploiteren, zoala in artikel 2.2 nieuwo wet zijn bedoeld: 

. K.L.}(. Aerocarto, Aero-contractors, Rotterdam, Martin ' s 
Aircha.rter Amsterdam, APro-Limbur~ (mear beporkt) ~n 
Emmeloord. 

~venoens volg~ns O(:dedeling van vnn don Hout zijn er momenteel een 
25- tal luchtfotovereunningho~derg, die, nls zij lu~~tfoto•e maken, deie 
op de normal~ wijzc wol dienon te lalen conourer"n. 

De voorzitter stclt, dat dd comminsie indicn zij niet opgeh6 ven 
zou zijn, zich niet cieer behooft to l~raden ovor adviezen betreffende 
luchtfotovorgunningen. Er blijft dus over, hot adviseren betref£ende 
luchtk"~rtering en de coordinatie hiervnn en het verzamol~n van de 
fotors in hut c~ntranl Archief. 

Vooral voor wat betraft de sr.oonr.erking, informatio en coordinatio, 
zijn V(lll meninB, dat het goad zou 
zijn Zi3 coor n~ ie enz. oo v .a a. to ... l~o:nst vast to leggen.
doolt hierbij op do Rijkecommi sle voe. ,: :>ilcsio, die zich thans niet 
meor allean bezighoudt met v1·aasatukken van wotonscha!>peli jke aard 



-2-

maar ook maat ochopp l ijk m or naar buit n trcodt. In do Rijksco:mnio• 
aio voor Geodesi e i s mon ov r dit vr stul i n baraad. 
~!!!l!!!!I!~ coent

1 
dat deze tako:n l.llbc t or rkgroep van de Rijks 

Commiosio v oor Goodcsie zoud n kunn n r u ovcrgcnomen • 
••• kan zi ch aaar wol anod vorcn ... n op voorwaardc dat hot 

zitting nemen van "'ventu ... lc v rtegon oordi rs van zoc ... ,lucht- en 
landmacht, in een dergol i jkc wcrkgroop znl kunnon plaata vindon. 

De vergaderlng stclt ton s lotto voor do Minister van Dofensio in 
ovcrwcging te gevon -nu de R. c.L. io opg hovan- contact op ti:.' nomen 
met do Rijkscommissio voor Goodasio voor wnt betreft de oude tnak 
van do R.C .L. , n.1. luchtkaartoring .Jn coordinatio hiervau. BGsloten 
worat dit vcrzoek nan de Mi.njat~~ van D~fonaie Le doon uitgaan. 

:satrcffcndo he t fotoa1ohi cf is cl voorzitt.er van mening, dat, 
gcdool~olijk door swnongi·ooitng met hilt 1;u·chief van de Topografische 
Dione\; ui t praktische ov(>r1f\3gingen h..:t doelmntigllr zol zijn hot cen
traAl Archie f bij de Topografisch Diena t t.c ha.ndhavan . 

.11111111111111• zegt, dat dit voor do Cnof van do cenorulo Stnf 
wal aanvaardbaar zal zijn voor alle kaartcringsfoto •s ~ok voor die 
, lke ovuntueel volgens he t contract ioot Ameriko nog zull cn komen. 

Ook het ·oricv.anarchief kan intact gclatcn llOrdon l>ij do Topogrsfieche 
Dienst omdat doze dienst oude r bovu l etna t vnn do .t. v. D/C.G .s. en do 
C.G.S. do bcvocgdh~id hceft cm n eeduelto van bet fotoRrchiof, dht 
ondor boh"'er staat van G 2 , uit dicnstovcrr.ogineen elders ta doen OP
loggan. W~l stelt vnn den Hoit priJ' op do oorroopondentie,de lucht
vcrgunningcn betr~ffond.e. ne vorgnd ring gnat hicrioodo accoord. 

4. Overigo ingekomon- en uiteegan etukken. 
a. Ite voornaamstc stukkon, hot"' kking hebbondc op de luchtkaarteringa
ovcreenkomst met de vercnigde Staton zijn do laden mot de convocatie 
toogozonden. De voorzittor stipt nog even aan, dat einds 15 april 1959 

, do datum waarop het fotografi~ch opnamo~ rk gereed zou zijn, niots 
rnoer bctr3ffende daze kaartering is vorno an, noch eniga materia~l is 
ontvangt1n. 
-- verklaart zich bl3roid n·• •ff 1.:•1n un and.or schriftelijk te in-
~. 

b, Do overig<: ontvangan- en verzonden urievon R.C.L. nummers L 55 t / m 
L 58 , buhelwn opgavon c . q. v~rzock om inlichtingun vo.n hot hoofd vnn 
h~t buroau van do Fotogra trisohe Dicnnt van hct Kad~ster , betreff~n
do luchtkaartering\:n in Uedorland en do nnt.,..oord .. n hierop (R.C.L. -num
mera V 141, V 144 en V 145). ne voorzittor momoroart even de inhoud, 
o . e . Ui.t doze stukken blijkt do gogroai do sa.mvnworking. 

5, Mo dod ling..in butreff1.:nd1J bet cunsuroran Vl\11 luchtfoto•o. 
ii dealt l!kldc , dAt bot vrijgevun van luchtfoto •s op 

dozelfdc wi jzd zal plaatsvindcn ols in ha t vcrloden. 
Wat or kan g~buur~n mot foto•a g~nom n door passagi ers, bedoald 

in artikel 2.2. van hct nieu\W BODluit i& nu nog nic t te overzi en, 
modo door het aoo1e zomerwoer zijn r dit jaar veal luchtfoto •s ge
no~n (± 20 duizend). voornl is h' t tubruik van do luchtfoto (daarna 
als lichtdruk) toogtluomon bij hot 11bouwn 11 en bij 11gem.;ente plannill8" 
c . q . sanering. Ook d~ ~olitio g~bruikt do luchtfoto steeds moer . In 
het Rlgemeen kan worden gusteld dat \le richtlijnen voor de oensuur zijn 
verzacht. 

In o~n e nkol gcval wordcn foto•s vrijga6ovon voor i ntern ambte
lijk gebruik, indit#n uen bopaald g.'.3d~cl te ordt gi!reto·.icheord. In de 
praktijk zal moeton blij kcn of dozo soopolhoid gohandhaafd kan blijvans 
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hot ie voorgekooen, dat de vcrvaai•diger dezo retou.ohe nnliot, mot de 
connequenties hiernAll vcrbonden 

6. en elui ti 
vraagt of de notulon van de last to vergad ring no word.en 

opg etuurd. De voorzitter zegt dit toe. 
De VoorzitLor dankt vervolueno voor zijn to lichtin8en, 
Surink voor het v;erk det hij voor de R.C.L . vcrrichtte en daorna alle 
leden voor de, door hem, zeer wnardeorde samanwerking. 

De Voorzitter bcepreekt earns t onkele oorden de geaobicdenis 
van de R,C.t. en de mogeliJkh id miaschi n verocheidene leden terug te 
zion bij de Rijkacornmiesie voor Geodeoio ter hohartigi118 van bovcnver
melde taak. 

llll~ dankt de voorzi tlor voor di no v:riendelijke woordcn, tevana 
Staf en pcrsoi. 1 ·< l van d Topografil!ch D enst voor de ui tstekende mede
werki"8 en de overi o l ddon voor bun stcun, begrip on adviczon. 

Hierop e1~ • de Voor~itter om 16.15 de 34ato en lootate ve rgndc
r1J16 dor R.C.L •• 

De Sekrotaris, Do voorzi ttar , 

Dirakt.eur 
Topogrof iache Di enst . 
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De voorzitter opend om 14 . ;5 uur de v rendering en memoro rde , 
dat de leden geruimc tijd niet bi jccn bchoof'den te komen . 

De bOlangrijkste col'responncntie hctroffende begin 1958 is de 
led.en bij ocllrijven R.C.L. V 1;e d . d . 14 juni 1958 in resu.m.d aani..te
boden. In een enke) geval nam de ackret'IU'ia persoonlijk oontnct ~p. 

De etuy~en , die nadien van bolang ~~rden geacht, zijn do leden 
cot de convocatie voor de 34e vergadering (op d9 convocatie ten 
onrecbte vermeld als 35e vergadering) a.angobodan. 

2. fotulen. 
Geen schriftelijko op- of a nmerk1ngen binnengekomon zi\jnde 

brcngt de voorzi ttcr de notulen van de 330 vergadering in diecusaie. 
Geen der leden hicrover het VJOOrd verzoekendo worden de notulen 
goedgekeurd n gearresteerd. 

3. Brief van de afde l:i.ng Vie tgcv ing en P11ul i ekre cht van hot Departo
ment van Defonsie nan d voorzitter der R.C.L. d.d. 22 september 1959, 
nr. 202.620/4/R en het Besluit luohtfotograiie van 1 aeptcmbor 1959. 

11111111111111111111111. vrasen de Voor itter of deze op de hoogte 
was gesteld van de zeer grottJ wi jzigingon die he t nieu~ besluH bevat 
ten opzi chte van bet on e besluit van 9 .iuni 1953. 

De voorr.i.tter ant oordt ontkennend. 
Verwi.J zende uaar notulen van d 33 te ver~adoring, punt 5, bl z 

3, deel de voo1zi t ter de, dat telefonisah con act hoc!t plaatogehad 
en dat een en ander slechts detaila bet~of. 

Uit de brief van 22 ::ieptembo1· 1)59 vnn l~ct Departement van l)efensie 
blijkt, dat de comm13sie wordt ge cht opgehe,·en te zijn; toch meent de 
vergadering dat de wiJze ~aarop hanr opheffitl8 is geschied - zich tevens 
bewuat van de grote hiaten in het nieur.e bouluit luchtfotografio
misschien op andere l'.rijzo haO. kunnen plaats vi.nden. 

A.rtikel 2 ten 2e en artike1 t), 1 en 6. 2 vo.n het nieuwe besluit 
zijn aanleid.ing tot een uitvorwige diecussie. De vergadering ziet het 
uiteindelijk zo, dat onze militairen even gebonden blijven als ten 
tijde van hot vorige Besl:li t luchtfotografio, doch dat thans eenieder, 
mite maar een vliegtuig charterend van eon MaatschappiJ die vliegtuigen 
exploiteert voor hot vorvoer van personen of goaderen, ieder objokt, 
ook de militaire, ken fotograferen . 

.De nadruk valt thanG dus nie t op het al of niet van etaatsbelang 
zijnde objekt(veiligheid) aoch op hct critarium- vlicgtuig en eigenaar 
van het vliegtuig. 

~-- Thane zijn er volgans een 6- ta.l maatachappijen die 
vliegtuigen exploiteran, zoiu.s in ardltcl 2. 2 nieuwo wet zijn bedoeld : 

.K.L. M. Aerocarto, Aoro-contractora, Rotterdam, Martin's 
Airchartor Alll3terdam, Aero-Limburg (D(;;-r boporkt) en •••••• 
Emmeloord. 

Eveneens volgens inede . lin · van --zijn er inomenteel een 
25-tal luchtfotovergunninghouders, di~uchtfoto • e maken, daze 
op de normalo wijze wcl dien ... n to later. cansureren. 

De Voorzitter stelt, dat da oommi3sie ind.ion zij ruet opgeheven 
zou zijn, zich niot meor behoeft te beraden over adviozen betreffendo 
luchtfotovorgunningen. Er blijf.t dus over, hot advinet'f'n b< t~~:~~nde 
luchtkaartering en de coordinatie hi->rvun on bet verzamolen van de 
foto 1s in hat Ccntrsal Archief, 

Vooral voor "'at be traft de sar:env:er ·ing , informatic en coordinatie, 
zijn van m ning, dat he t good zou 
zijn dozo coordin'ltie enz . ook voor u-;; toako.,.;at vast ta lesgen •.• 1111• 
doalt hierbij op de Rijkscommisa:ie voe. u"odosie, di~ zich thana niot 
meor allaen bazighoudt mat vraacs tukken van \'TQtensch !'lpelijke anrd 



-2-

maar ook mantochnpp lljk mer nnnr bl.tit n t rcedt. In do Rijkscommis• 
sio voor Goodesio io 1 over dit vr n sl.uk i n borEUld • 
•••• maent, dat d taken wollicht door o n r.orkgroep van d Rijks 
Commieeio voor Gcod oi zoudon kunnun Yrord~n ovorgcnolllCn. 
---kan iic:h 1laar wul mvda ~e:.r~m.gc11 op voorwaarde da.t het 
~n van cvcntuele vor tegcn ;oordigors van E:'._e .. ,lucht-_!!l 
landmacht, in een dcrgclijko rkgro p znl lru1men plants vindon. 

no vcrgadoring a tel t ton olotto voor clc 'Minis tcr van De:f'ensio_ in 
over~ cing tc guvon -nu de R. C.L. ia opgt.ihcvvn- contact op tu nomen 
met do Rijkscommissio voor uootl sio voor wnt hutreft de oude tna.k 
van de R. c. L., n. l. luchtkaartoring v11 coordinatio hierven. ]3Csloton 
wordt <lit vcrzoek aan nc Miniot~r van Dofen~io to docn uitgaan. 

Batrof~cndo het fotoarchi~f is do Voorzittor vnn iooning, dat, 
godool telijk door samengrocitng m,.,t hot archiof von de Topografische 
Diens~"uit praktischo over~"ginsan h~t doulmatigar zal zijn hot Qon
traal Archief bij de Topografiocha Dicnat to handhaven • 

•••••• zegt, dat di t voor do Chof van do Gcnernlc Stai' 
wel aanvaardb8ar zal zijn voor nllo kaarteringafoto 1s Ook voor aie 
wolko oventueel volgono hot contract mut .AmGrikn nog zullon komen. 
Ook h t briovenCll'chiof kan intnct lat n wordon bij do Topogro.fisChe 
Dienst omdat deze dienat ond r bcvul at t van de M.v.D/C.G.S. on do 
C.G.S. de bovocgdhoid h•lOft oru ... n g d • lti:.i v:m hot fotoflrchiof, da.t 
onder bt·h.?" r utaat van G 2 , ui t di natovurwcgingcn cldora ta doon OP
leggen . WOl stolt van don Bout prijs op de correspondentJe,dc lucht
vargunningon batreffondo. Du ve rgadoriug gaat hiermeda accoord • . 

4. Overige ingokomon- en uitp,ep,ane stukkvn. 
a . De voornAam.sto stukken, bctrek.king hebbenclo op do luohtkaarteringe
overeenkomat mat de Vor ... nigde Staton zijn do lodon met do convocati& 
toegozonden. De Voorzittor stipt nog even aan, dat sinds 15 april 1959 
do datum wRarop hot fotografiach opnamov. rk guruod zou zijn, niots 
meer botr affonde daze kaarte ring is vornooen, noch enigo mat~riaal ie 
ontvangt;;n. 
-- vcrklaart zich bereid near con on ondcr :;chriftelijk to in
~n. 

b. De overiga ontvan~n- en vorzondcn brievon R.C.L . nummers L 55 t/m 
L 58 , behelzun opgavan c.q. varzoek om inlichtingun van het hoofd vo.n 
bet bureau vnn do FotogrAmme trische Dienst van het Kadastur ,betr~ff~n
du luchtkaarteringun in Nedt3rlo.nd en du antwoorden hiorop (R.C.L .-num
mera V 141, V 144 un V 145). De voorzitter memoraort evan de inhoud, 
o . a . Ui t deze stukkon blijkt do gogrooido samcmrorking. 

5 . .Meded~effondo het cansuror on vnn luchtfoto•a, 
llllllllllllll dc~lt m~de , dat het vrijgovon van luchtfoto10 op 

dezolfde wijze zal plaatsvinden a.ls in hat vorloden. 
Wat or kl\11 gobeuran Cl>"lt foto •s genomen door passa&iers, bedoeld 

in Rrtikal 2.2. van hot niouwJ sosluit is nu nog niot te ovcrzien, 
mode door hot eooio zooQr~~er zijn er dit jaar veel luchtfoto •s gc. 
no~n (± 20 duizond). Vooral is hot gebruik van de luchtfoto (daa.rna 
ale lichtdruk) toogauomon o ,J h& t 11bou n" en bij "gemeente planning" 
o.q. sanerina. Ook do i-Oli t:i e g..:brui.kt cle luchtfoto stt1eds maer. In 
hat algemeen kan wordon g~s~eld d~t de richtlijnen voor de oensuur zijn 
verzacht. 

In een enlcel ~vnl warden foto 1s vrijgcgov~n voor intern ambte
lijk gebruik, indien oon bepaald gadeelte wordt gerctouchoard. In de 
pr~tijk zel moeten blijkcn of d~ze soupelhoid goha.ndhaafd kan blijven; 
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h t is voorgekomen, dat d vervnardi r clcze retouch naliet, met de 
oonsequ nties hieraBil verbond n. 

6. Rondvraa on eluiti 
vraagt of de notulen van do lnatotc vergadering nog worden 

opgeetuurd. De voorzitter zcgt dit toe. 
De voorzitter dankt vervolgens voor ~ijn toelichtingen, 
.... ,vrco>Co;t:r~hot .,. rk i\a.t hij voor de R.C. L. verrichtte en daarna alle 
)eden voor de , door hem, z er gewanrdeorae samonwcrking. 

De voorzitter bospr ekt da rna met enk~le woordan de geschicdenis 
van de R.C.J .. en do mocclijkhoid misschion vcrscheidene led.en terug te 
zien bij de Rijkscomminsio vQor Qeodasie tor beharti6ing van Lovenver
melde taak. 

lll!!ll!!l dankt a Voorzitter voor diens vriendolijke woordcn, tevens 
Staf en personeel van do Topografisohe Dienst voor de uitstekende mede
wcrki118 on de ovcrigo lodon voor bun stoun, tiegrip eu adviezon. 

Hierop sluit d Voorzitter om 16.15 do 34sto en laotsto versado
ring dor R. C.L • • 

D Sekretarie, De voorzi tter, 

Dienst . 
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lft, 6 oktobor 1959. 

AAN de lcdon van de 
~Rijkocommiosie voor luchtfotograf10. 

l{ierhij h b ik de eer UHoog/~ledelgestrenge uit 

tc nodigen to~ hot bijwonen van oe ;5e vergadering te Delft, 

.ostvest 9, op 21 ok ober 1959 om 14 . 15 uur4 
Tevens orden U hierbi aongcl>oden: 

a. efschr1ft brief nr. 202.620/4R d.d. 22 septembor i959 van 

het Departement vnn Defensie. 

b. afe hr.ft besluit luchtfotogrnfio van 9 juni 195;. 
c. afachrift beoluiL luc.htfotografie van 1 eeptember 1959. 
d. afschrift brief GS/584/4613 d.d. 24 mei 1959 Geh. van het 

l!inisterie van Zaken Overzee. 

De Agenda luidt als volstc 

1 . Opening. 

2. :Notulen. 

3. Brief van de afdeling :etgevin6 en Publiekrecht van het 

Departement van Defensie aan do Voorzitter van de R.C.L. d.d. 

22 aeptember 1959 nr. 202 .620/4/R. 
Onderwerp· Nieuw rea ling betreffende luchtfotografie. 

4. Overige in1rokomcn otukken-ui tgcgane stukken. 

5. Mededelingcn betreffonde het Ci'n ureren van luohtfotora 

door de Kapi teint 

6. Rondvraag. 

1· Sluiting. 

- De Sek re tar is van de 
Rijkscomm.iesie voor 
luchtfotografie. 

tTZ. S.D. I. 
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l£t, 6 oktobcr 1959. 

AAN de 1 eden van de 
Rijhcommioeic voor luchtfotografi • 

Hierbij heb ik do oer UHoog/V,'eledelgestrenge ui t 

te nodigen tot het biJ onen van de ;50 vergBderill8 te De lft, 

wootvest. 9, op 21 C1ktober 19)9 om lJl , 15 uur . 

Tevona warden U hierbi j aongeboden: 

a. efsahrift brief nr. 202.620/4R d.d. 22 aeptember 1959 van 

he t Departement van Def n ie . 

b , afschrift besluit luchtfotografio van 9 juni 1953. 

c. ufschrift beslui~ luchtfotogrofio van 1 sopte~ber i959. 

d. afsohrift brief CS/ 584/481} d.d. 24 mei 1959 Geh. van het 

)!inisterie van Zaken Overzee. 

De Agenda luidt als vol gti 

1 • OJt!ning. 

2. Notulen. 

3. ~rie f van de afdeling ,otgeyinc en pUbliekre cht van bet 

Depar tement van Defenaie nan do Voorzitter van de R. C.L. d. d. 

22 september 1959 nr. 20~ . 020/4/R . 

,/( 4. 

Onder werp: ?fieuwe r egel ing betreffende luchtfotografie. 

Overige ingekomen stukken- uitgcgane stukken. 

/}1

5 . .Mededelingen be tre rrend 

door de Kapiteint 

(l 6. Rondvraag. 

7. Sl uiting. 

hct cenaureren van luchtfoto •s 

De Sekretaris van de 
Ri j kscoauni s sie voor 
luchtfot ografie. 



- lCHilSTERlE V ZAKER OVERZEE . 

Afd F.E.Z. ' - Gravo.nh , 25 me1 1959 . 

no. GS 584/4813 

Ond rwerpi 
Luchtknrt rine ov raenkoi:ist 
met Ver nigd Staten. 

do Heor Voorzitter van de Hijks
commiG j voor 1,uchtfotografie, 
\, otvo t 9, 
DELFT. 

In antwoord op Uw brief van 4 d cember a . p. , no. A i9,V1~t 
inzake bet in hoofde d .. vcrcel e onn rwerp, heb ik de eer U 
te bcri chten, dat naar annleiding vnn h t tor~akc c:e t do Gouver-
neur van de rederlandse Antillen opscnomen kontakt, van deze een 
twoctal kopican werd ontvengon van tot hem gerichte brieven af-
koms tig van H a quart ro Caribbean Command , rospe ctioveli Jk van 
12 december 1950 en van 6 januari 1959 , aarv1m ik U hiernevens 
afochrift doe tockooen. 

Uit jezG brievon moge U blijken, dat volg ns Head
quarters Caribbean command van alle i.n 1953 en 1954 g maakte 
foto•a , de nagatiev~n on afdrukken zijn geleverd en ook het overi
ce materiaal, voorzover dit gereed is, ter beochikking is gesteld, 
en voorts dat de Amarikancn hun luchtkarteringo-W\Jrkzaamh~d~n 
inmiddols hoboon hervat. 

Do Go1.1vorneur tekent hierbij nog allll , dat het Hoofd 
van d Dienst van het Kadaater in du Nederlanllae Antillen de in 
bovengen<>Qmd schrijven van 12 decel!lbcr i958 ve rvatte mededelin
gcn juiat haef bovondon. 

Voor hat overige moge ik nnar do inhoud van bijlagun 
dezes verwij~n . 

D Financieel-Econoi:iisch Adviseur , 



Sir: 

Afochrjft n afscli ift 

HEADQJJARTERS CARIBBEAl COWMND 
Office of the Coc:urder in Chief 

Quarry Heights , canal zone 

12 dee. 1950 

Receipt is acknowlouge of your l• ttor , fil Kah. 18041/socret, 
subject: "Mapping and Chnrting Agrceo. nt with the U.S.A." dated 
27 October 1958, regarding roaucption of mapping operations by the 
Inter Amefican Geodetic SUTVey in he fatherl ands Antilles. 

Tho Diractor of tho Intor ruoor::..can Geodetic Survey has informed 
the Caribbean Command that tho A;L·my Map s~rvioe I Waahingt9n, D. c. is 
completing the compilation phase of maun covering Aruba. When received, 
copies, of these Cl!Ul'Jecripta will bo s bmitted to you for approval prior 
to drafting nnd roprod~ction of the maps . 

Records i~ this Command indic~~e hat suplicate negatives and 
contact prints of the aerial photogr pha of the Hetherlands Antilles 
have been furnished for all photography accomplished by thu U.S. Navy 
during 1953 and 1954 • .Flights ltne ciiagrems indicate that with the 
exception of Saba all the islenCl-D have been photographed, but a few 
flight lines remain to bG flown on c·r~cao and Bonaire. A letter to the 
U.S. Departmont of tho J\rmy han been forwarded requesting that the 
remaining photogrnyhy be co!llplct ... d as < xpeditiously as posaible. If the 
request ia approved. you will 'bo notified in advance of any photographic 
operations so that rroper clearances for the photographic plane and 
crew may be arranged. 

'?he basic horizontal control of ground surve7 has been completed. 
A portion of the data, i .t., he.o~ linos and values tor the astronomic 
station have been delivorvd t~ you . Final geographic position for CU.racao 
and Bonaire have also been delivarad. The ground poaitions for the 
rell&ining triangulation stations have not yet been delinred due to the 
fact that the network of triangulation covers territory belonginc to two 
other gOTernmenta besides the Nuth~rlAnds Ant1lle1 goverDll8nt. 
In order to f'utnish you wi. th all of the ncoeaeary data required for uee 
of the ground positions on tho Netherlands territory, slearancea from 
the other governments involved lt'let be obtained. 
Steps are being taktitn by LAGS to obtain those. clearances. As soon aa 
the necessary cloarancea hnvo been obtained, the romaining survey data 
will be forwarded. 

Honorable 
Gowrnor o 
WillemstBd, curac~o. 

Sinceroly yours , 

:=-.:.0=:1dier General, USA 
Chief to Staff 



Af ochrl t a f cllrift 

HEADQUARTERS CARIB I U CO~ 
Of fico of th Co;nmand r ln Chief 

Quarry Heigl ts, Canal zone 

6 Januo.ry 1959 

Sir: 

Raferonco ia mado to Caribbean Command lotter of 12 Doocmhi::r 
1958 replying to your l tt r, filo Knb 1eo4 F/S crot, subjeoti 
"MappiI18 and Charting :Agr nt with the United Staton of America, 11 

dated 27 Octo r 195e. 

Two Unit d Stoteo Air orco RB-50 aerial photographic planes 
based at Albrook ir Force Ba eo, Canal Zone, ara nsoigncd to this 
Command £orpiotogrnphio work nt11 12_ April 1959. This Col!lltand is now 
authorized to uoe these niroraft to compi ~ t~ ttw photo covorsge of 
CUracao, Bonairc nd Saba. 

It. is propo3od to complo te tho aerial photographic coverage ueiNf 
Willemstad as tho oporntiona baao . lncloscd is e. list of United States 
Air Firco personnol, giving rank, sorial nnd passport numbers , who 
will bo involv d in th photogr phic operations as wall as tho numbers 
of the aircraft to usod. 

Requoat clearance ho grnnt od for the accomplishment of the aerial 
photography. 

1 incl 
Roster USAF poraonnal 

Honorable Drs . A.B. Speckenbrink 
Governor of Netherlands Antilles 
Willemstad, Curac o. 

Sincaroly yours, 



.. 

RIJKSCOMMISS!E VOCE LUCHT~RAFIE 

Bi jl08on : t e Delft, 4 doocmbor 195e. 

Zijne Excollentie de Mini~ter van 
Zakan Ovorzee , 
Ploin 1, 

's-Gravcnhage. 

''Ik heb de oer uwar Excellentio to bcrichten, dnt op 
4 novombor j . 1. wedcrom onig matoriaal werd ontvangen, dat ingevolge 
hat in aoptomhor 1952 tuason hot Kon1nkrijk dar Nedorlandon en de 
Rogering van de Verenigdo St~ten van Amorlka goaloten arrangement 
inzake luchtknrt6ring van da NedorlBndse Antillon door de .Amerika
non aan hot Koninkrijk diont to worden goloverd. TUrzako mogo ik 
naar da bijlagon dozos varwi ,j zen. 

Mt botrok.king tot hat ingevolgo artikol 2.14 van even
genoemd nrrangamont door de Vor~nigde Staten te r beschikking te stel
len materiaal kan dozarzijds het volgonde wordon gerapporteerd". 

1e. Geodotischo gugcvons. 

Levering van een godeclto, zie mijn sehrijven d.d. 13 
s~ptomber 19~6 no. V 113 Gehoim; aindsdion is niets 
mo1.::r on tvangiln . 

.lu . Luch topnamen. 

Op 4 novo~bvr word h~t mntarinal vermold op bijlage 
2 ontvangen. 
H~t verwondtrt cli.j enigszins, dat de op 4 novamber 
1958 ontvangen luchtopna.men vim duze1£de vliegdatua 
zijn ala dio welke ik in 1956 ontving. Hien.lit zou 
misschien af to leidan zijn, dat er mogolijk nog 
meer materiaal trol aanwazig is, doch nog niet ver
zonden. 

\ang.::;zion hior to l'lllda geen gegevens beschikbaar zijn 
ovar dCI totalo omvang van do ondor hot "a.rrangemant" ui tgeYoerde 
werkzaamhvdJn, mogc ik Uwer Excolluntie verzoeken Uwe meciewerkinc t e 
willon varlenon om d1J Gouverneur van de Ncderlandao Antillen te ver
zoolcen ter plaatso t.: do1.:n nagaan tft:lk gedeeilte van h.?t aan de 117-
drografi acho Dionat en aan do R. C.L. te loveren materiaal thane n04r 
ontbNe:kt. 

Eon zo spocdig mogt-lijka toozending van hot ontbrekendo 
zal zeer op prijs worden geeteld. 

De Voorzittar van de 
Rijkeoommissi~ voor 
Luchtfotogratie, 



MillISTER IE VA J ZAKEN OVERZEE 

t.fdeling F.E.Z. •s-Gravcnhego, ; d.ooombcr 195s. 

Lett r A 57/FEZ/G hoim 

Ond r~ rp: 
Luchtkarteringsov r
eonkomst met de 
vervni de Staton. 

de Voorzitter van de Rijkscon::iiss1e 
voor Luo.htfotOBrafio, 
TOpogrn:!'ioch Dienst, 

stvost 9, 
DEL?I'. 

Met varwijzir. naar do eniac waken s~loden ovor 
de in hoofdo dozes vcrmaldo nangologonheid gohoudam 
besproking , hob ik do eor U hiorn vens tcr konnis
neming nfschrift t doen tockomon van eon brief van 
d.? Gouvorneur van de lledel'l ndoo .Antillon van 21 ok
tobor 1958. Kabinet 18047/Socr~t, gcrioht tot do 
cor.imn.ntlor in Chiof, c·.rill oa.n cocunand , nopons boven
vermoldo aangol ganhci . . 

Hot plv . Boofd van de Afdsling 
Financialc en Economischo ZRlcen, 



Afochrift 

G OtJVERIBUR V Al; DE 
llEDERLAlIDSE Aln'lliLEN 

Kab. 18047/Socrot 

Subject, apping and Cha:rting 
AgrCCm nt with tho U.S.A. 

Sir: 

Willomat d , October 27, i95e. 

To the Co:nmnnd r in Chief 
Co.ribbonn Command, 
Querry Heights , 
CANl\L ZONE. 

I have the honour to drnw your attontion to the fact that 
during the last few yenrs littl~ headway has be~n made with t he 
oxocution of the program for tha accooplishment of geodetic con
trol , aerial photogr~phy, aoron:lutical chnrts and topographic 
maps of the Netherlands Antilles as described i n the Mapping and 
Charting Agree::10nt concluaed bot~~en tha United States of America 
and the Ki ngdom of tha Uethorlands on September 2}, 1952. 

This goos moro in particular for tho aorial photography. 
Since 1954 no aerial photogr phies have been 1118de from the Leeward 
!elands. As to the Windwarn Islnnds , altho\18h t ho aerial photograp
hy of St . Martin and st. Dlstutiue has been comple t ed, nothing yet 
seams to have dona with regard to Seba. 

I would highly appr~diato it if you woul d press t he Inter 
Ameri can Geodetic Survey for r~suming op.ar ations in the Ne t herl ands 
Antil lvs nt the ~arliast poosibla dste . 

Thanking you in advancv for your kind co- oper ation in this 
mat ter, 

Your sinoerely , 

o o aan de Heer Mini st1:1r van Zaken Ovarzeo , 
Plai n 1, 

• a- Gravanh'lge. 

w.g. 



- Mr!HSTETIIE VAil ZA~ OVERZEE . 

Afcl F.E.Z. • s-Grnv~nha[;C, 25 mei 1959. 

o , GS 584/4613 

Onde1•werp: 
Luohtkarte r1ngsovareenko111!3 t 
t'll3t de Verer..igde Staten. 

AAH 
do Heer Voorzitte~ van de Rijks
commiaaie voor Luchtfotografie, 

tvi.;st 9, 
DELFT . 

Iu Mtwoord 01 Uw brief van 4 december a . p . , no. A i9 ,V1rl 
inznke hot in boofdo dozes vermelde onder~~rp, heb ik de eer U 
ta boricllten, dat naar aanleiding van het terzake n:et de Gouver-
neur van de Neuerland o Antillen opgenomen kontakt , van deze een 
tweetol kopieen werd ontvangen van tot hem gerichte br leven af
komstig van Ueadquarte1•s Caribbean Command , rcepactievelijk van 
12 deoomber 1958 en van 6 januari 1959 , waa.rvan ik U hi ernevens 
afschrift doe tockomon. 

Uit doze brieven moge U bl i jken , dat volgena B~ad
quarters Caribbean Command van alle i n 1953 en 1954 ~maelcte 
foto•a , de negatievon en afdrukkcn zijn gcl evord en ook bet overi
gc materiaal , voorzov r di t gore d is, tar beao.hikking i s geate ld , 
en voorta dat de .hmOri kanen hun luchtkarteringn- wcrkza8.l!lheden 
i nmiddols hobbon horvat . 

De Couvcr neur tekent hierbi j nag aan , dat hot Hoofd 
van de Dienst van h t Kadaster in de NederlanilS-1 J.ntillen de i n 
bovengcnoeca schrijven van 12 december 1958 vervat t~ me dedelin
gen juiat beef bevon~on . 

Voor het OV• rige 1tog..,, ik naar de i nhoud van bij l age n 
dezca verwijzen. 

Do Finanoi el-Econociiach Adviaeur, 



Sir: 

AfschriJ't a a ·ach ift 

HEADQ.UAR'l'ERS CARIBBEAH com.wm 
Office of tho Coauna•\dcr in Chic f 

Quarry Heights, t anal zone 

12 dee. 1958 

Receipt ie acknowledge of y~1r 11 tter, fil Kab. 18047/Secret, 
subject: "Mapping an1J Charting Agrc ... 10.• nt with the U.S . A." dated 
27 October 1958, regarding resumption of mapping operations by the 
Inter American GOodC?tic Sur .. ·ey in the rratherla.nds Antilles . 

The Diroctor of tl.e I ntc!' /unt:irican Geodetio Survey has informed 
the Caribbean Co~mand that the Army 1~p Sorvicc, Washingt9n, D. C. ie 
completing the compilation phan(. of mup..i covering Aruba . When received, 
copies, of these manuscripts m.1: be ~rbr:i tted to you for approval prior 
to drafting and reproducti en of tho mai 3 . 

Records in thjs Command indicate that euplioate negatives and 
contact prints of th~ aerial photographs o~ the Netherlands Antilles 
have been furnished for all photogrspny accomplished by the U. S. Navy 
during 1953 and 1954. Flights U;nc diagra.a:is indicate that with the 
exception of <".aba all the islands have been photographed, but a few 
flight lines remain to be flown on cu.racao and Bonaire . A l etter to the 
U .s. Department of the Army has teon forwarded reques ting that the 
remaining photography be completed as expeditiously as possible. If the 
request is approved, you will be notifiod in Advance of any photographic 
operat ions so that proper clearances for the photographic plane and 
ere w Dl8.ji be arrango d. 

The basic horizontal control of ground survey has been completed. 
A portion of the data, i.e., base linos and values tor the astronomic 
station have been deliver~d to you . Final geographic position for CUraoao 
and Bonaire have also been del1vor~d. The ground positions for the 
rell&ininc triangulation a ta ti ons have not yet been 4elinred due to the 
fact that the network of triangulation cover s territory belonging to two 
other governments besides the ne therlands Antilles gonrnment. 
In order to furnish you w1 t h all of the neceseary data required for uee 
ot the ground positions on tho Netherlands territory, elearanoee troa 
the other governments involved must be obtained. 
Step• are being taken by r.AGS to obtain those. clearances. A• eoon u 
the neoessary clo~rances hnve b~en obtained , the remaining eurve1 clata 
will be forwarded . 

Honorable 
Governor o 
Willemstad, oura oao. 

cs 

Sincerely yours, 

:::;:-~G~dier General, USA 
Chiof to Sta.ff 



Afochrift h Rf hrift 

lIEADQUARTERS CfJUlIBEA CO ND 
Offi co of th Co and r in Chief 

Quarry Heights. C n l zone 

6 ,lanuary 1959 

Sir: 

Referenoo is mnde to carinboan command lotter or 12 Deccmb~r 
1958 replying to your letter , file Knb 1804 F/S er t, subject: 
11Jbpping and Charting Agrocc nt ri th the United Sta toe or .tunori ca," 
datod 27 October 195e. 

Two Uni tad Stnteo Air orce RB- 50 a.crial photographic planes 
based et Al brook ir Force Bns , Canal Zono, arc nesignad to this 
comm.and for Jiiotogr phic work until 15 pril 1959 . Thia cocmand is now 
au tllorizod to us thooo turcraft to complete the pholo cove raga of 
CUracao, Bonail'O end Saba. 

lt ia proposed to compl te tho a rial photographic covar880 using 
Willemstad ns tho operations base. Incloscd is a list of United States 
Air FirCO personnal, giving rank , serial and passport uucbera , who 
will hO involved in tho photographic o rationn as 11 es tho numbers 
of tho aircraft to be used . 

Request clearance be grantad for th accomplishment of the aerial 
photography. 

incl 
Roster USAF porsonnol 

Honorable ··········· 
Governor of Netbarlanda Antillos 
Willomstad, Curacao . 

Sine r~ly yours , 

»rigadior Gunoral, USA 
Chief of Staff 



RIJKSCOMMrSSIE VOCE LUCHTFOTOORAFIE 

Bljlagcn: t e 

110.: A 19 

Doli't , 4 doccmbcr 1958. 

Zijne Excellentie de Minister ve.n 
Zak n OvGrzoo, 
Plcin 1, 

1 s-Gravonhago . 

"Ik heb de oor uw-r Excollentie t o berichten , da.t op 
4 novombor j . 1. ;edorom cnig matoriaal word ontvangcn, dat ingcvolge 
h t in septecbor 1952 tussen bet Y.oninkriJk der Nedorland~n en de 
Regoring van dO vorenigdo Staten von Amerika goslotcn nrre.neement 
inzake luchtkart ring vi1n do Nodcrlnndae A.ntillen door de Amerika
ncn aan hot Koninkrijk diont to word n geloverd . Terza.ke mogc ik 
naar de bijlagen d zes verwijz n • 

. let botrokking tot hat ingevolgo e.rtikal 2 . 14 van even
genoemd arratl8G:nent door de Voronigde Staten ter beschikking te etel
l en materiaal kan dazarzijds het volgllndo wordcn gerapporteerd". 

le. Gcodetischo ge,ircvons. 

Levering v n oen gedeelte, zie miJn schriJv~n d. d. 13 
september 1956 no. V 113 Gehcim; sind.sdien ia niets 
meer ontvang .... n. 

2e . Luchtopnam n. 

Op 4 novc mbu r ward het materieal verccld op bijlage 
2 ontvo.ne;on . 
Hot varwonde rt mij enigszinn, dat de op 4 november 
1958 ontva1ig~n lu~htopnamen van dozelfde vliegdatum 
~ijn als dio welke ik in 1956 ontving. Hieruit zou 
misschien nf td leidon zijn, dat er mogelijk nog 
meer materiac\l wel aan~zig is , doch nog niet vor
zonden. 

A~zien hior to 1811de geen g go'Yllns beechikbaar zijn 
ov"r do totale omvang vnn do onder he t 11arr~ment11 ui tgevoerde 
werkzaamhcd~n , mogo ik Uwar Excellontie vurzooken Uwe medewerking te 
willon verlenen om de Gouverneur van du Noderlandao Antillen t e ver
zooken t er pla~tse te doan nagean walk godoo~to van het aan de Hy
drografische Dienst en nan de R.C. L. te l overen materiaal tbans nog 
ontbreokt. 

~en zo spoadig mogulijke toezonding van hot ontbr ekende 
z&l zeer op prijs worden gesteld. 

De Voorzittor van de 
Ri jkscommissia voor 
tuchtfotografie , 



lfilllSTERIB VAN ZAKEti OVERZEE 

A.fdcling F .E . Z. 1a-Gravo11hago, 3 d cembor 1950. 

Lotter A 57 /F£z••• 
Ondcrworp: 
Lu ahtkartoringsove1·
conlcomot mrit dG 
Vercni Staten. 

de Voorzitter van d RiJksooc:nisoie 
voor Luchtfotografic, 
Topografisch Di net, 

tvcst 9, 
DELFI'. 

et varwijzing nanr de enig waken geloden over 
de in hoofde ~ zes vormoldo aangol ogcrlhuid goboudem 
bespreking, hob ik do e r U hiernov ns ter kennis-
n ming afschrif t te doen tockoman van oon bri~f van 
de Gouverneur van d~ Hadcrland.so Antillon van 27 ok
tober 1958, Kabinet 18047/Socrat , gericht tot do 
Commnndor in Chiof , Caribbean commtmd, nopons bovan
vermolda nangoleganh id. 

Hot pl v . Hoofd van de Afdaling 
Finnncicle on Economischo ZAken, 



Afschrift 

GOUVERllEUR VAN DE 
NEDERLAL'DSE A1fl'ILLEN Willemstad, Ootobor 27, 195a. 
Kab. 16047~ 

SUbJ ct: Mapping and Charting 
Agroomant with tho U.S.A. 

• 

Sir: 

To tho Commander in Chi0f 
caribboa.n comm!Uld, 
Quarry Hoighta, 
CANAL ZONE. 

I have tho honour to draw your ntt ntion to the fact that 
during tho last few years little headway has beon made with the 
oxocution of the program for the accomplieh1119nt of geodetic con
trol, aerial photography, aoronautical ohBrte and topographic 
maps of the N~therlands Antilles as described in the Jlappin, and 
Charting Agreement concluded botwaon tha United States of AJDerioa 
and the Kingdom of the athorl~nds on September 2}, 1952. 

This goes more in particular for the aerial photography. 
Since 1954 no ~~rinl photographies have been made from the Leeward 
Islands. As to th~ Windward Isl:uids, although the aerial photoer•P
hy of st . Martin and St . D.istotius hss bden completed, nothing 19t 
seems to have done with rogard to Saba. 

I would highly apprediato it if you. would press the Inter 
.American Geodetic Survey for resuming operations in the Notherlanda 
Antilles ~t the earliest possible d~tu. 

Thanking you in advanca for your kind co- operation in this 
matter , 

Your sincerely, 

o o aan de Heer Minis tor van Zakon Overzoe, 
Plein 1, 

• s-GrAvenh"lgO. 

w. g . 

Antilles. 



DEPA RT E ' E TVA 1 DEFENS IE 

Dl"Rl!!C'l'ORAAT JURIDI3CHE z~u 

fdelingi Wetgeving en Publiekrecht. 

uw kenmerk u11 brief van 

onderwerp: Nieuwe r egeling betref
f ende l uchtfot ografi e . 

AAN 
de Voorzitter vrut de Rijkacommiesi e 
voor J,uohtfotografie, 
p/a de Topografi sche Diens t t e 
DEI,Jo~ . 

ons nummer 
202. 620/4 R 

•s -Gravenhage, 22 september 1959. 

Hierbij deel i k U mede , dat biJ Koni nkli jk be s l uit van 1 aeptember 
1959 ia vaa tges t eld een nieuw Besluit luchtfotografie. 
Dit bealuit, dat dezer dagen i n het Staatahl ad zal worden gep.iblioeercl, 
zal tegeli j k met de nieuwe Luchtvoar t wet (Stb . 195a, 47) - d.i. per 
1 oktober a. a . - in W(?rki n8 treden. 

In het nieuwe bes l u i t ii.On de bestnande algemene verbodabepaling om 
te fotograferen vanuit de lucht verval le n. Biervoor in de plaats is 
gekomen een meer 2!perkt ve r bod.. 
In verband hiermede kon ook he t bestaande vergunningenstelsel aan
merkelijk warden vereenvoudigd. 

Een en ander had tot gevolg , dat op he t terrain, bestreken door het 
nieuw bealui t > voor de toekomst kM wor den af ge zien van de mede
wrkiq van Uw commiss ie. 

I In bet nieuwe beslui t i s dan ook geen rege li114J met be trekking tot 
Uw ooaunissie opgenomen. 

Oaarne zal ik U• advies vernemen omtrent de naag ot en hoe naar 
Ow •niag de eamenstelling van U• oommiaeie, haar taak en haar (
. 

iutructie nader dienen te worden vastgelegd. 

Ik •al bet voorts op prijs s telle n, indien U het central• archie£ 
Yan luohtfoto 1 s, voorzover di t onder bet nieuwe ~alui t lucht
f~ie van bel~an zijn voor de Chef van de General• Stat -
in de tOikou~ belast met de regi s trati e van luohttoto•e, welke 
•t nrgunni114J zijn gemaakt - ta zi j ner beschildtiDB ml t etellen. 

Aflohrift van deze brie f heb i k ga zonden aan de Vioe-Jlini1ter
Preaident en aan mijn ambtgenoton van Vt1rkoer en Waterataat, 
Buitenlandse Zake n e n. Financi en . 

DE 1.UNISTER VAR DEPEN3IE, 
voor de .llinister 

DE GECRETARIS - G•DR.uL, 

w. g . onleeabaar. 
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DI 

1 u r lin b tr ff cnde 
luchtf oto afi • 

202.620/4 R 

Zijn xc llonti 
d Vio -llini t r-Pre ident. 

2 2 sep. 1959 

ik U v rwi~z n naer de 
f. 

DE Ill ISTER V DEFENSIE, 
Voor d Lli.nister 

DE 0 TARI S-GIDIBRAAL , 

Voor ecnsluldenu cfschrfl 
Hel Hoofd van de Afdelln S.I. on A, 



.. 

JU DI 

n :Pr. 

b t r ff d 

202.620/ 4 R 

z13n Exe 11 nt1 

d r n 

2 2 sep 1959 

H1erb1j moc 1 U t U r in:f o tie 
bieden on f ohrift van t113n brief van 
l13k datun n n r o.le vnn deze, gericht 
ac.n do Voorzi tt r van d B13k oOI:lOi eie 
voor luchtfoto a.fie. 

Orth id ho.1 VO 
inhoud van d z 

ijzcn naar d 

DE t!I ISTDR VAN D BUSIE, 
oor de 111..niet r 

DE S CRE'l'ARIG-GENERAAL, 



... 

n Pr. 

1 u r b 
luchtf oto 

202.620/4 R 

Z13n c 11 tic 
de Miniet r v it nlande z 

Korth id 
inhoud v 

, 2 2 sep. 1959 

r informatie aanbic
ijn bri f van g li~k 
d zc 1 richt on d 

oo i voor 

o ik U verwijzen n r d 
bri f . 

DE .1. VAl D SIE , 
de Minister 
fARIS-GENERAAL , 

Voor eenslu1d nd afschrnt 
Het Hoofd v•n de Afdeling S.I. en A, 



or hid 
inhoud v 

xc 11 nti 
t r 

af achr1ft 

202.620/4 R 

inanc1 • 

2 2 sep. 1959 

jz n naar d 

SIE, 



ateohritt DBPARTEllZNT VAi DEJEHSIB 

DI!L.C?OIL\AT JUBljl~~l{.) u 

af 4•11.ng J let •Yin& en Publ1ekreoht. 

de Voorzitter van 4• Rijkeco 1••1• 
Toor Lachtfotogra.fi•• 
p/ a de '?opocrafi1che llimat te 

.J ' · 

Voor eenslu1dencf ahchrelt 
H•t Hoof cf v1n de Alcfellng SJ. sn 

on s n Wllllle r 



: •. 
Ondc rp: 

2 4 sep. 1959 

eatal • ~rurtructi• -
n lDUllOer la ese - Y 

HKGS-G2 

f!!!!!!!.ch of. 
Het Hoofd \'an de Afdeling S.I. an A, 



l• Ob•~ n.a 4• General• t.&.t &4T1Hert 
Deteu1e O'HJ' ., TerleneD -ran TR~lllU-116 
hat h•lvJ.t 1 tlotogn.tie. 

- \elu' .. , 4e oon,r&le oP • -.im na u be.Patc11t1en. l 1· J 1• - onat11D4•1'4 4• bno _ e4ea TU ere ton tai ua 
wa&roA4•.r ... Jl aij A Y'U'l .... t •A 4• YOOJ'9 1tteA, 
41e U.D 'Ye1' U a13Jl 'YU e.a. 

l• j 1• belu1 4• ltooor«•UAc (oe.-r) n.n 4• 
Tall eu ••rpaai &•M&kh 1 '°P"Ma. 

! • l c••tt •• t•r beoor4•l1 \0•1•110D4 ti•••• .. 
athikten ft.D l to,DltilHa (1.U.l ot 1.U•l.teli~k) met 
1A41ea 4a&rop YOOrko .. Jll 

-- &. -.i•er alllt&t.n obj .. ,.., 

~ 
lt. o\JMtu, welk• n.a UJ'Ht Ml.&11& ld.~a nor «• lllli 

oorloroel'iaa· la ., '13llOA4er llOUld.C• 4oor hft 
001111 Y--11to Chde ftll l'MITOA ....... - '»J"'••· 

1• In41.oa op •• b.ea ta ltooorieli.oa to .. oaon4ea aeaattnu • 
atll'Uilu o\~Mt• YOorkDM&, wurb12 Ml"1at • iaa "1 .. ~ ..... 
..-tMlUlu MUUtl• a1Ja, 1....- hi~, &lnnu •• . .-...-.~ 
TU ea at'lnldEu &1 Ma Id.•' 'n'lJ \e anea. nerl t 

t4 TM .. lalleb\UpM.1 .... TM •• Md.-nat, ......... 
•el.iJk llot Jlootl ftll •• IHti• a YU •• UH!lUW. 

• 1~ ropnr..rt • h .. tft" hooriel1 
at~ .... 

• 

Voor Hnsluidend afs ~h rt lt 
tiet Hoofd v1n de Aldehng S.I. en A 



329 BE L I T van 1 u pto •r 1 
bctroffcnd h t fo to r fer 

t t va telling van voor chrif ten 
uj t d lucht ( :B al l t luch tfotog1·a 2 o) 

IN IER UE RJ,ANDEN PBINSES 

Op d voordracht van On e Minister voor Dei'enai.e en van V rkeer en 
aterstn t van 21 april 19 9, nr. 202. 20/3 n 

Gelet op rtikel 
van de L tv t 
36 VSl 0 

luchh de , 

art kel 76, eerste lid, onder a 
i 19 B, Stb. 47) en op artikel 

i or ationnle bur@Jrlijkc 
28 i'elmtal'i 1947, SLh. li G5; 

van 2 juni 1959, nr. 59)1 

G•l:.~i n het. nad r ra11port van Staataaacretarie van J>efou. ie en van 
Onze lini ter van Verkecr en a t r taot vun 6 nuguatua 1959. Directo-,.... 
rant !uridische Z:iken, fd 11 • · t virg en Publiekrccht (Oorlog), 
nr . 2. /4 E, r. nr. 53 • /2 6.a94 01 van 26 augustus 1959 no. 
Jur . /14336, 

Heb en v r tnan 

ARTIKEL 1. In it e lui t wordt vorstaan onderi 

a. 11fotograi'eren •: het malten v n f otor-rafieche of cinematogra!ische 
opnamcn; 

b. ~·f'otografisoh toestcl" eon toestel. waar1Il0de fotografieche of cine-· 
.1M.tografische ornrunen kunnen woruen gemnatk; 

c . "Noderlands rechtsgobied 11 : het grond.G"tlbied van Jiederland, daar-
0•1d r bogre pen de terri toriale 'lJ teren. 

ARTIKEL 2. Het is vorboden zondur yorgunning van Onzo MinL .. ter van 
'Defensio boven Nederlnnda rechtsgebi d !!it luchtvaartuigen te :fotogre.
feren of te doen .fotograferon. 

ui t luchtvaartu i .. , di- ordan geaxploitc.:lrd ·1oor hot vorvoor van per-~( 
2. Het bepaalde in het eers;e lid geldt niet voor hat tptograferen 

aonen or goeaor n . - -

ARTIKEL 3. 1. Een vergunnins nl bedoold in artikcl 2, ecrate lid 
kan ond r beperkinscn wordon v rlJund. Aan do v rgunning kunnen voor
nchri ft n word• n v rbondrm 

2 . Do vorgunnins kan to nllon tijdu urden ingctrokken . In do daaraan 
verbonden beperkingen en voora hrift n kan to allen tijde wijziging 
worden georacht. 

ARTIKEL 4. H\; t vc:~ek tot b t verkrijBCn van can ver gunning a.l s bo
doeld in artikel 2, eer te lid o t word n goricht tot Onze Minietor 
van Defcnsie eu moat eenopgave b h lZt:n van: 

I 
a . neam, voonw.men, gulJoortednt.um en -}Jlaats, woonpla!lta on nationali

tei t van de aanvrn !Cr; 
b . eantal , aard en type van d luchtvaartuigen, zomedc eantal en soort 

van de daarin d t~ vo~rcn fotografioch toeatellen; 
c . naam, voon mon, goboorted Lum on- plaa t s ,woonpl ae.t.a an nationali

toi t van dogena, die do opne!llen zal makcn. 



.ARTl.KEL 5. 1 • 
vcrgunntng al a b 
rccht bi d 

2. Hot 'bepa ld 
cen fotografj s C! 

voor h t vo:rvo r 

II 

ni t J.n he t; bozi t i van cen 
rote lid varbo n bov·n H doroalnnd 

n luchtvaart11ig mod t e vooren. 

2 . Bet paaldc in a.rtik l 5, lid is nie van tocpas . i ng op 
h t &10devo rcn van fotografi 1 tocotellcn i n N dvrlandac n hondgc
nootsahappalijke mili tair..: luc tva rt\11gcn ten bohoov van mili tai:re 
doel ind n. 

j 2 on ~ J hoogef 

ARTD L 8. nnin , 
1953, tb . }09, n goacht op 
lcend . Zij bl.1JVCn l an g v l 1 
na do dng, waarop dit be9luit in . 

ARTIKEL 9, Dit b aluit knn 
grafio " • 

chriften, stald bij da artikelen 
trnrt met h1;cb tonie van t en 

n hooge: t duizend gulden. 

i u vol On~ besl u i t van 9 juni 
v<X.lt v n ui t b ol u1 t tc zijn ver-

r van krachf dan twaalf maan.don ll 
r in tr cdt. 

n ang ... hanld o.le "Beslui t l uchtfoto-

.ARTIKEL 10. One b.ialuit vo.i1 '' jum 1 9~:>, Stb . 309 ( Besluit luchtfoto
gr~fic ) wor dt ingctrokkLn • 

.\RTIKEL 1 1. Dit sluit t:t· ut in wo r king tagelijk me t de Luchtvaart-
wat ( t van 15 januari 19 , Jtb. 47) 

Onz4 J4ini etar s van Defen.;i t>n van Vor kcor e n Wateretaat zijn, ied.er 
voor zovee l hem betr eft , b last r:iet d ui t voering van di t bosluit , dat 
in het Staatabl ad zal word-n (!upl • ,tst e n waarv8J'I afachrift zal wor den 
gezonde n aan de Roat1 van State on a.an do H gomeno Rekonkamer. 

Soestdijk, 1 sept.ember 1J~ 1 • 

JULI.\NA. 

De Staatesocr otaris van Defenaia , 

Da Minietor va n Verlto i• e n Wat rsttl t, 

Ui tg...:gcvu 11 d tm:oontwin t igs tc aeptember 1959. 

lie Minister Vl!lll Justitie, 



BOOI DJ \\ ARl IER 

G C 

nr G2C/U/ 478 

l structi censuur luchtfoto ' s. 

Korte inhoud: 

n wij zigi 

Tcr kcnnlsncrmns nan 
AAN: 

' -Gmvenhag • f 

nfsdtr. brief 

afschr. brief 

r 

voor 

voor 

1958 

195 

19S .n 

be~ 
de Voorzi tter vnn .. rvere~iede Chefa van Staven, 

nfd. ~~ j ~ Purn:if 

vooraf 

1o van de Boscbstr at nr.8, 
'S-GRAVENHAOE. 

Mrocz.cndcn: 
'dnr'wdrxjil!idiilk 

ach tera r 

Ont\\'OTpCtl door 

Dczc m'nute moct nn arcubtie voor.af uiterluk 

tc:ru ii.Jn or de llf'd. ap:nda Plv 

selYPt door 

cceoIJ. door 

Rq;istnifc· 
p:tnutf en 
da1um 

Hct cm, omlijndc £C(iochc door de Ver,.ondcn op door 

ontwerpcr in tc 'u1Jcn 
b J-1,' ,ri 

Overcelc 1. \ 

r. a 

lndic:c. 

r c n 

Oat en pnr • 

. t~~ 
7 Md-. hfd ......... 2-

t\.A-. . 



wijz.igingcn, rcnvooicn, 

untckcnmgen cnz. 
ontwerp 

Rof.:nr.8-132 B van 3 September 1958. 

Als ant:mord op bovcnaangohnalde brief berioht 

ik Uwer .:.xcellentie det, naa.r he'll mij voorkomt, de 

Inatructie vastgeeteld blj bescbikking van de 

v<> van 27 Aug.1956 nr.10899/A/Cont. materieel geen 

•vijziging b hocft. 

De Plv CGS, 
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ri f richt :ik 

hoe:tt . -
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HOOFDKWARTIER 
GENERALE STAF 

SECTIE· 02C 

STELLER: 

15/9/58 

ACHTEREENVOLGENS NMR : 

Plv.G4.(~ 

Rfd G2 l_,..;l>J. 

terug C2C 

AANTEKENINGEN, b horend blJ 

G 2C nr 6980 Conf. Ing li:omen: 5 September 1958. 

Bunde(: 

BIJGEVOEGDE RETROACTEN : 

De Minister van Oorlog verzoobt de Voorzitter Verenigde 

Chefs vnn Staven, voor bet govnl de lnstruotie Contr6le 

Luchtfoto ' e aterieel wijzi ing beho ft, daartoe vooratellei 
in te dienen. 

Aangezion de bantering van bedoelde Inatruotie geen moeilijl 
~c 

beden oplever\, bestaat , naa1'fvoorkomt, seen behoette aan 

l'ri jziging. 

Ontwerp minute bijsevoogd./til c/14/ v >II' t.n.t; 
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Oncv. fJ'!C!' door 

Den: min tc moct ru cimil:itie 'foor&f uiterlu"k 

teru zijn op de nfd 

&Ct.fPl door 

door 

R trallc. 
naranf en 
datum 

Uitsnnnd tuk 
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AF CHRIFT 

MINISTERIE VAN OORLOG 
DI r;T ). A!. T JUBIDI Cl. 'A . .11 

Alde11111: ct cving en 
bliek Recht 

"-• -.It •• ...i.. ~ .... ..,,_.-4 ""'"" ... 
··- ....... -- ........... \ ... ..,;, ,. •ennel4•• 

MN 

de Koninklijke Zwa l uur
fabr1eken vj'h Xetjen .v. 
Al.!STERDAlt 

uw kenmtrk: uw brief van I on.s nummer 

210 . 77'.S 
't-Grmnhaae. 24 S£P 1955 

ond1rw11rp: Luc it!"oto ' e on. ' 
z v lf bri en v/h etj .v. 

Ond r v 1je1ns naar D br1 f an 7 Juli 
1955, L ~ V inu -e n venv rrneld ond rworp , 
b richt 1 n, d t ik opdr cht hob g gevon 
d t cen uur belastc autorit 1 en de ondcr
havic luchtfoto vrij t s n. Ik v rzoek 
0 ov n l c.1l z luchtfo'to ~ i! d~ ~- .. 

n in Uw hand l drulrwerxen. 

f SS CRETARI V 00 LOG, 

~ t . 
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unten 
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I A SC 

: 7 + ont -voorwa.n.r en 
nnin n tot bet 
luohtfoto' • I () f ~ A n Zi jne xcellentie de 

-, ini t r v rlo , ,o_, 
Plein 4 te I L ~ i,~"" ' o-ORAVElIBACi • 

~ty"iAt1\~ie:iblj heh 1k de eer U e Exoellentie ale bijlaee en nntnl o 
~ tot afwijzing te aoen toekomen op nnnvragon voor e n vergunnin 

vi zen 
tot bet 

• 

v rv r igen van luobtopn en. 

D r de Rijksoommia ie voor Iruchtfotograf'ie h r .erkz he en erst 
k rtelingo heeft nt£n eYangen en niet op bet verleden kan teru_ggrijpcn 
op bet ne en van bealis. ingen, heft een Eecr uitvocri ~ ged chtenwieeelint 
plaata geh ov r bet etan~unt d t de Commiesie zou moet n innnemon 
t.a.v. d rcelijle aan~ en. 

D C iD 1 hec:tt zicb l aten leiden door de gedaohte dnt de reeds gevastigdc 
b drijv n die er een beroep van ge nkt hebb n luohtfoto ' s te vervanr ig n 
soor c eroiele en k arterinssdoelein~en en die in het verleden getoon 
hcbb n betrouwbaar te zijn, zocder m er in aanoerkin ko en voor her-
vcrni uwing van de vereunning. 

Ev nv.el k\vno bet de commiesie juiet vo r dnt voor al deze vergunninghou ern 
cen uniforme omechriJving van de vo rwwanrden moet worden ont~orpen . 

lk ogc Uw Bxcellentie it ontwerp n ono d Rijk oo iaeie ter goedkeurine 
doen tockomon . Zo ra de inhoud d1er voorwaar en door U ie go dgekeurd 
kunnen de et onze voorkennio reeds verleende voorlo i verGUnningen 0 . 1 . 

or n vervangen door een definitievc vergunning onde1 die voorwaarden. 
o ilijker lag h t seval echter voor de talloz nvrngen van p rticulicren, 

meeet beroepafotogr :fen. om even ene en de1·gelijke vergunning te vorkrijgen. 

De commi aie beeft danrbij on er ogen gezien : 
e.. d vra.ng of enig lev nsvatba l'heid va.n een ciergelijk op te riohteu 

nieuw bedrijf te vei.'Wacbten wao, d •• z . of inderdand bohoefte aan 
uitbrei ing der vereunninge1 beotaet, 

b . de vraac of de doeletelling van sanvrager de verlenins wettigt, 
c. of de nanclen, die ~erband houdcn met de eventuele Yerlening van een 

vergunning , n.l. uitbreiding van de werkzao.mheden vnn de VeiligheidEdienst, 
in overeenotemming zijn met het priv' gewin, 

d . de 8 volg n verbonden nan een eventuele in illlging vnn ecn aanvraag v n 
ecn priv at pernoon, het£ij beroepofotograaf dnnwel amateul'fotogr o.f. 

T. et punt a was de discussie bet ocilijket . 
v n de grote verantwoordcliJkheid in doze . Zij h d 
ciele aepecten van een dergelijk bed.rijf inlicbtin 
tic liere inetantie, r bet schijnt, dat een der 
~r .. 1lii pract1ech ni t te krljgen is. 

i ie io zich be~~st 
a:rne ov r de f'inan

v enieo par
inlichting 

D vert nwoo:rdiger van de Oe l St f en bet Bure u Veili heid 
ken en ev n el de concrete me edeline do n, enerzijde d t voor eni 
v rgunnjn bouders de ja.ar ~zet in luchtfoto ' s zo rin is dat daaruit 

n levensonderhou kon reeulteren (bet komt b .v. voordat ncn per jnar 
eleoht enkele tientallen luchtfoto ' weet te pl teen), anderzij~e d 
voor e n tweetal di r verr,unnin oudAra failli nt i aa.ngevr of 
uit proken. 

reeds 

ov n :t n i mi J per o nli jk ook door e nau e bot:r:ek.k.i n en die dtl Topo r a
fi o e Di n t he ft et de Pototechnieohe D:ienot Y n de 1· . I,. • bek nd, 

- dat -



d t 
do r 
van het 

Of enin v 
icrvan tc etren 

b oordelen. 

e t 

nder c e 
bij het 
Tan he 

en 

T.a. v . punt ceft de Co ie uit de ver 
oludeerd, d in tal van gevallen h~t niet oze r 
bedrijf, ~a~n~l oc de m ~liw hPid o in een voork 
te zijn v·n bep nlde object no k eene een foto v 
opt ne 

Dit punt r te trouw ns rech tree a ook punt c en kw 
tot e coneluaie dat , i ien de uit o ~ten v n het be 
tioulier initi tief te gering w ren, de verlei ing te oot zou zijn 
oc obj ct n t fotogr eren, rvo r niet bon fide op r cht ever 
goe e bedr zou en over h bben. 

nde bet t ndpunt d t miebrui ten deze ni t te bel tten, 
lechte te bele eren i nde de c issie r noed nan te doen 

de rno elijkhe en tot fr ude elij te be e en ue treng 
t wijn waar onvoldoende at voor ti nalevins der 
bepalin en . 
Bi j punt d kw n t het he an 
beroepsfotogr fen en te rfotogrn 

en knn eilij' iete wei er n , wat 
ataan. Ge i n bet feit , dat nu re d ~vra e 
ko en en bi ev ntuele v r unnin verlenine aa.n 

e der anvr n zal vol en, eende 
op h t etan punt to mooten ctellen er eken 

er a:fwijzen t vieeren. 

en 

Do co ieeie 1 er ~ioL ev n l v n bewuot d 
hiervoor e chetate eL rr t n punt een nieu e 

inneraen v n bet 

hid fe i t lijl in de lie w rdt s oord en betrri rt h rerzij s 
dat hiertoe volcene h r inzicht moet worden overge • Da r 
ten dece geen richtlijnen an de co i eic zijn v r tre t en deze 
richtlijnen due nl het w e in de co is ie zelf boren zijn, 

11Jk-

lee hct de c is ie nutti en gewenst Uwe xcellentio v lle i 1n te 
lichten over eze diecuseio , opdnt wlllicht hi r i t zou kunnen volgen 
dat U e E c llentie H re inzicht n over het juiete of onjuiote v n 
it et njpunt &al willen kenbaar oaken, omdat hi ruit ge r gulijn 

voor jaren mo t rcaulteren. 
De Voorzitter van de 

Rijk comrni aie voor Luchtfotogr fie , 

Delft , 
23 oktober 1953. 

n 


