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40431 zyp L nt. 
31347 kLgv nt. dtg 121135z ug 83 -·-priority -·· van L s 
an dhr -· uncl. s 

sic 

fd voorL1cht1ng k 1'7 

(V1 

ref: tel.con dd 12-8-1983 m t dhr 
hi rbij b ve tig ik dat an de h r vergunning 
wordt v rL nd v n f 12· -1983 tot en L om boven 
n d rLand u1t Luchtvaartuig n b Ldopnamen t akan 
aLL op orond van deze t1jdet.1jk Luchtfotovergunning gema kt• 
beeLdopnamen d1enen tar controL• t worden angeboden aan het hoo1d 
DUNI u Luchtfotografie van de otie 1nL-d 

t hoofd v n de ctia inL-d v n de L nd acht taf Dest.1st over h•t 
aL of n1et vr1jgev n voor publ.ic tie en/of overdracht aan derden -·-voor u dnr .•&••••••• a1d voorL1cht1ng k 1 '7 
ovg 12/131bz 
Jt0431 zypat. nL 
31547 kt.gv nt. 
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SCI! •I tQ 
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SERICHTEN 

TELEGRAMMEN 

) 
FORMULIER 

STAfNUMMER •J 

VBONR· r) ~ 

L 1- l'Y 

VOORRANOSAANOUIOING OA TUMTIJOGRO£P £ER1CHTEll:.NSTRUCTIE"i GR 

p 

fm VAN: LAS 

AAN . ohr . ••••••• 

Afd voorlichting K 137 

Telexnr: ZYPAL 404312( 

\-X..9 1e3 

Ref: Telecon dd 12-8-1983 met dhr. 

Hierbij bevestig ik dat aan de heer 

CLASSIFlCATIE 

I SPECIAL! BEHANOELING ·1 

I SUBJECT .. DICATOR CODE 

SIC 

vergunning 

wordt verleend vanaf 12-8-1983 tot en :net 14-8-1983 om boven Ned1?rlanc 

uit luchtvaartuigen beeldopnamen te maken. 

Alle op 9rond van de2e tijdeliJke luchtfotover9unnin9 9emaakte 

beeldopnamen dienen ter controle te worden aangeboden aan het hoofd 

bureau luchtfotografie van de Sectie Inl.-D. 

Het hoofd van de Sectie Inl-D van de Landmachtstaf beslist over het 

al of niet vrijgeven voor publicatie en/of overdracht aan derden. 

1 ex voor Inl-04 BlZ 1 VAN l SLZN 
..-v-·-sr_E_l_O_C_R_A_F __ T_~-R-~-E-~-~.-,S-N_E_~-,.-~G--~ ------------~----------~ ......... ------------------~ 

CPST!:LLEA 

'• 

Bur Lufo 
Sgt

1
•••••• 

Hfd Bur Lufo 

. A 

• ocri- .\ '• c:; :o·~TROLE 



MINISTERI E VAN DEFENSIE 
LANOMACHTSTAF 

CORRE:.SPONDENTlE • AORES: POSTBUS 90711. 2SOSI LS "•·CRAVENHAGE 

te .. . : 
telex 

Men wordt "enocllt Ill' 11 .. n1W00tdl119 dlt\lm •• 
num'l'let ,-.., due llrlef neuwlewrig I• 1ttnnelcM1 

b<Jlagen formulier "Aanvraag contr01e 
luchtfotografie",(2-voud). 

uw brief van uw kenmerk ona nummar 

GE0/83 . 312/853 

orderwerp: TIJDELIJK.E LUCm 
FOTOVERGUNNING 

•-Or8Vanh11ga. 7-4-1983 

1. Aan ---de-heac. ll ............... _____________________________ _ 

word t van a f _____ .h.eden _ _ _ _ _ _ _ _ _ tot /.mct_ 1.-.h:-198.l. ___________ _ 

vergunnin~ verleend om boven Nederland uit luchtveartuigen 

beoldopndmen te maken. 

2 . Oo vergunninghouder dient deze vergunning gedurende het 

fotograferen bij zich te hebben en is verplicht deze 

desgevraagd ter inzago te geven aan een bevoegdo autoritoit . 

3. a. De beuldopnamen vjnden plaats boven __ ~~~•l~nsl ___________ _ 

b. In opdracht van __ Jl.Y .. t~ - --------------------------------

4 . Alla op grand van deze tijdelijke luchtfotovergunning 

gemaekte baeldopnamen dienen . middels bijlagen. onve r wijld 

ter contrOle te warden aangeboden aan Het Hoofd van de 

Sectie Inl 0 van de Afdeling Inlicht1ngen van de Londmechtstaf. 

5 . Het Hoofd van de Sectie Inl D van do Lendmechtstef beslist 

over het al of niet vrijgeven voor publicatie en /of 

overdracht aan derden. 

HET HOOFO VAN OE SECTIE INL 0 

VOOR OEZE 

HET HOOFO BUREAU LUCHTFOTOGRAFIE 



Zeer geachte Heer ........ ~ 

-
Gonoralo Stat 

Landmachtstat 

Weledelo tleer 

Bureau Luchttotogratie 

Po•tbua 90711 

2509 LS 

DEN HAAG. 

lllllllllllllJO maart 1983. 

llie.raode doe ik u vriendolijk vorzoeken aij vederom 

een luchtfotovergunning toe te staan voor de tijd van 4 naanden. 

Opnamen zullen worden gemaakt bovon verechillendo delen van Nedorland. 

Ik ben bekend 1aet de regels inzake de luchtfotograrie. 

Bij voorbaat aijn hartelijke dank on inm iddele verblijvond; 

Met gevoelens van de moeete IJoogachting; 



KANTBRIEF 

KONINKLIJKE LANDMACHT 

r.1 Ar COi/Bl.i 

o1fdolmg / sect10; Inl-D 
nr.GE0/83 .1163/754 

Exh dd 

In h1nd11n geateld van 

19 - , nr. 

O•n Uir INtfl m MI _, ii.. 
.,,,~.,, woroon 1orucp1on• 

~" .. ., .hCif •u '"•••• .... 
maid•~"' 

Het Hoofd van de Afdclinq 
Wetgcving on Publickrccht van 
hct Ministerie van Defcnsie 

·a-Gravenhaca, 12-8- 19 83 



Kantbrief met bijlage U aangebodcn ender aanteke:iing 
dat: 

l. bijgaand krc.nt.enartikel door cij werd aangetroffen 
in de Volkskrant van 12 auqustus 1983; 

2. ik op 1211.45 aug '83 telefonisch contact heb opge-~ 
no:::en met. de heer Noteboom (jurid!sch admi.nistra.tie 
medewerker Afd. afvalstoffen van de dionst Hilieu
hygiene) tel: 085-599111 (Provinciehuis Arnhem) , " 
die .mi) het volgende mededeelde: 
a. de strekking VAJ:l dit krantenbericht was onjuist; 
b. 

3. Alhoewel ik niet zou willen stellen dat een juri'
disch ambtenaar mij met opzet vcrkecrde info.rmatie 
ter hand ZOU illen Stellen (overigens wel een 
ambtenaar van de evt . schuldige instantie), ik de 

het 

4. Ik moge U naar aanle!ding van het bovenstaande 
Zoe.ken de nodigc .maAtregelen ·te nett.en . 

BET ROOFO VA.~ DE SECTI.E U."L D 
VOOR DEZE 

BET BOOFD BUREAU LUClrrFOl'OGRAF'IE 
DE SERGEANT DER £ERSTE KIASSE 

ti/Al..-.~ 
AJ.,~ -------, ' 

Y•--·-
Al&MBIM- ......... Gelller-.... ............ ~-·· ..... 1JZ ..... •• ,, .... 

........ - I ......... . 
pa I .......... - ..... -ilk a ,.. ..... ,, '1 ,.., 11 
... L PS ' •ti•!=-' ... 
....... .. -~ wet· ....... .,. ;: ...... r.. 

Git s .. l; ~,..:. :.~ 
....... , r ...... ~~--
3ia

. .--. ,,W. ij ·wiUID 
wwwoat*l-De

__..llUde~ 

w.m~· .......... ~· ...... ~ .. ~-..: ....................... ..l 
All .............. ~ck 
mi.leWWW4P .,rcitr .. ~ _ ................... ,...1 
-----·~ ... ...... __ .......... tiij~ . 



Prxov1ncianl lie&tuur 
Gerucente Gelderland (preciese adres nalaLen gaan) 

Bierbij moge ik om toezending verzoeken van een exemplaar 
'\.. ' van het geillustraerde rapport vuilstortplaatsen als geduid 

in bijgaand krantenknipsel. 

f 

Hfd Sie Mil Geografie (dus ftiet bur 
luchtfotgrafie) 



l(Il 

lit lcreeg tel cfoon van de t1eer - KLM acquiai tie . 

Wee• mlj er nog even op dat Killllx Utrecht veer opdracht lu!'o 
uitgaf . Dat waa dua dat geval vaar die l enen zonder vergunning 
'ruaaenvaren gaan ait t en . 

Haw j ust to keep us posted. 

Vlga Sergt vaa het ondenkba.e.r dat Utrecht zelfde 
rout zou maken . l k ••••x•• vroeg de of hlj ml j 
evt verdere info vi l de bli,1 ven toHturen. 

Vlga hem ~·•• varen z e behoorlijk deel markt Ranaa aan het 
terugvinnen in NL . 
Een verkoper was naar Zuid !m gepl aatat ve,,ena minder prod . 
Ook vaa KLlll benaderd om samen t e gaan doen met Luftb. 

Sergt I II kon dit bee l d ten voordele KLM niet beveatigen . 



Ministerie van Defensie 

Oircct!C Juridische Zat;en 

afd . \1 tgeving en J'uhliekrecht 

Poslbus 20701 
2500 ES 'a-OraV9Mage 

Uwbriel 
29 juni 1983 
Ondef'werp 

Uw•mvnef'k 

DRO 10634 

Verticale luch t fotografie 
scad Utr cht 1983. 

De Directeur van de Dienst 
voor Ruimtelijke ordening 
Gemeente Utrecht 
Postbus 8200 
3503 RE Utrecht . 

Ons rummet Datum 

C'ill' 83/463 29 jul1 1983 

In antwoord op Uw brief, welke 1k met belangstelling gelezen heb, ber ich t ik U 
het volgende. 

Uiteraard betreur ik eveneena de gang van zaken rond deze opdracht van Uw 
dienst . Een en ander was voor mij aanleiding oa U on tekst en uitleg te vra
gen. Ult de stukken die U mi j heeft doen toekooen blijkt mij dat , terwijl er 
procedur efouten gemaak.t zijn , U i n de veronderstelling verkeerde juist t e 
handelen . lk zie dan ook af van nadere stappen in deze nangelegcnheid . 

~el verzoek ik U de reeds door Geoplan gemaakte fo t o 's te willen onderwer pen 
aan de controle van de sectie lnlichtingen D van de Landmachtstaf . Daar turo
sense bv tot op heden nog geen foto ' s ter controle heeft aangeboden , kunt U 
wellicht nogmaals er op wijzen dat deze procedure ook voor de rest van de 
opdracht gevol gd zal moe ten worden . 

Voorta w:il ik U ve rzoeken om , indien U het voornemen heeft om in de t oekoast 
oet niet-luchtfotover gunninghouders in zee te gaan , contact met mij op te 
nemen ter zake van het uitgeven van een vergunning dnn wel t cr zake vnn het 
meevliegen van een lid van de sectie Inlichtingen D conform de r egellng gel
dend voor buitenlandse bedrijven . 

B111agen Bezoekadres 

K.alvennarkt 32 

DE MINISTER VAN DEFENSIE , 
voor deze 

HET PLV HOOFD VAN DE AFDELING 
YETGEVI NG EN PUBLIEKR.ECHT 

Ooork1esriumme1 -/i~ lr~1u; 
Verzoekt biJ beantwoocding datum. nummer en onclerwerp te ve<melden 



~-~-- - - - - - - - - ------·-----------~ 

Van 
Aan 191}45 dee e3 

Mij belde de Beer -- van de Meetlrundi ge Vienat 
van de RWS Delft . 

Hij lie t weten dat er miaaobien vel vrachtauto vol rucbti·otoa 
teruglcvam van d9 RK univ erai tel t Nijmgen • Of hi j die za.ak 
naar vernie tingingsbedrijf in Limburg mooht aluren . 

Mogelijkheid beat~nd oolc da t de saak naar ona werd do rgezonden 
(doorri j den vnachtau to ) 

l k beb beantwoord da t ik hadanmiddag tarug zou bellen , dat i k 
vermoedeli j k toch val control• vHde of a l e UC fotoa 
gere tournaerd varen . Dat bl j de veretrekkenda inetantie was , 
due dat ik control• door hen en PV •&n varnletinging vel eena 
van hea zou vi llan zien. 

Dat i k de gevolgenj van een dargali j ke vene val begreap en dat 
ik alvorena mijn eij detant pt 11 t ene•en saax de zaak zou bekij
ken en dan terug zou bel len. 



Noti tie telecon •••••••••••• op 1'1415 dee 83 

Hem medegedueld dat ik met spijt h oet verplichten alle IAC 
opna11en u1t de vau ~~ zoek n , t checken of dat overe~nkomt met 
de vertrekte IAC opn n en die ender w lding dat ze cpl zijn 
bij mi ter vernietiuging aan t bieden . 

Sergt vertelde in overleg met llllllll 
veratrekken van lAC opnamen door RWS onmogelij~ kon. 

dat het 

Maw ala de Heer U hee ft gehandeld zoala afgepproken gaan ve daarna 
de RWS ender druk zetten hoe ze I AG opaamen hebben kunnen 
veratrekken aonder onze toeatemming. 



MINIST ERI E "·~ N D EFENSI E 
LANOMACHTSTAF 

CORRESPONOENTIEADRES : POSTBUS 90711. 2&09 LS ., GRAVENHAGE 

AfdchngfSectoe: INL D 
Thiri• SchW11nz•ttNt 15 
Telefoon. 

Men W<>fdt vMZocht blj be1ntwoord11l9 d11uin en 
numtner Yan deza bri.f nauwlt9Uri9 ti V\!fmt?ldon 

~n 
Dienst Luchtvaart Korps Rijkspolitic 

t.a.v . wachtmeester 

Postbus 7577 

L 
1117 zu Schiphol Centrum 

_J 

i.a.a . 

b1jl1gen. 

UW btttf Vin uw kenmerk ons l'ummer 

onderwerp. aangifteprocedure lufo-incidenten 

GE0/83.767 

'1Gr1..en~. 23-8-1983 

1. De frequentie waarmee ik U lijk te moeten qaan verzoeken opsporings

onderzoeken in te stellen geven ni.j aanleiding u te vragen te 

assisteren bij het opstellen van een door mij ta gebruiken standaard

aangifte . 

2. Ik stel mij voor dat ik Uw werkzaamhoden kan vergemakkelijken door 

een zodanig vol ledige wijze van indienen van een aangifte dat de 

door U te vervaardigen documenten minder tijd en moeite zullen 

kosten . 

BET HOOFD VAN OE SEC'l'IE INL D 
VOOR DEZE 

02181F 
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aero camera n.r. 

L ch ven Ro r 

2 • ril 1960 

•/h ero oto derl d 

n r 1 taf ' 

t.. • v . 

lwdi!licmn ~ 
Tel. 0 , •• 1'%11" 
loelJioecf 1"91 
Sar1-traat lJ 
0... Hoeg 
fel. GOfM• 

v n Spey tr t 4, 
DEN HAA 

M j e R ren , 

In ea o n • nden l.j U een k11i eel uit het Al cm n D blad 

ij ho en 

I 

n . 

bier e e v n ien t 

en Wl.J , 
st . 

hoo c d n ' 
A c A . V. 

I I u-FO 
/I 



Tel. No.: K-.: 
KLM ~ Ill /100 • mT • T 



Fatsoenli.jk Nederland komt pa.rtn~r verder tegemoet 
~ 

MOERDIJK Ge 
b'' t\ 

·~ 
'e1\ 

[\\ 
~\ 

Belgische herse~sc&.,., 
R.otter,da111 : 
OVERLEG IS 
BlTTERE PIL 
\'an "en - 1:ser redacteQen 
l'tOTTE:h:OA'M - Al meer 

dan een eeuw lang z.ijo de Bel
gen onM:Yt-.. •ver--de ~ 
vaartverbinding tusaen -4le 
Schelde er~e Rijn 

•..X ~, ........... ..... 
lldleepqartT .. i.tlJls ...... --
De Nedert.ui19'11 • knellt- W 
~ekl'lllPTmlrq -~ llelCii ea 
~ederlud -~t daarvoor ie •r
ren. Dat aoen siJ eok, maar '* II 
a kl6rn Diet 1en091". Die wUlen 
u.n (l'oot k.iinaal 1'ec'llt5treeb t'P de 
Sc:MWe M&I' W Belludlrll Diep. 
dwan door 'bet wesi.n Yan Noerd· 
brabant. Tieatalk-n Jann al al..
•e onder:halldeU..ea daaronr &Ida 
met ,crote taa11en..-a .......... 
TOOrt. l 'andu• ~ er een m""'°e 
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1\:0RPS RIJKSPOLITIE 
Dlf..NST LUCJlfVA i\ R I 

(,U.UMr\NllA I 

Groep SOhiphol. 

AA : 

De h er Hootd !ureau Seotie Veilighe 
van de 0 nerale Stat, t.a.v. 

Uw kcomerl. : 

lll)L9jrC'U : l 

J.iajoor 1 
van Bpeijkatraai 54 

Uw l1rit'f 'an : !'CH 
Tel. 

OudenmJI : Luchtopnamen te Deltzijl . 

6-1962 

Ten vervolge op het met u gevoerde telato-

f nisch onderhoud betreftende de onderwerpelijke aan
tlJt.f,.,J. gelegenheid, heb ik de eer U hierbij ter k•.nmieneains 

',JI.··~ - met verzoek om tel"'U8zend1ng - aan te bieden een 
4'1 'f1 .. t rapport van de poatccmmand.ant Eelde der Rijltspol i ue 
"1" " ·D1enat Luohtvaart, relaterende een 1ngeeteld onderzoe 

met betrekking toi gemaakte telev1eie-opnamen uit 
een luchtvaartuig te Del~zijl . 

~ortheidahalve moge ik u naa.r de inhoud 
.-----•&A .di..t rapport wel verwij zen. 

H Y. G S 

t j-lt 
. 1~Vlµf --¥,; 

I 
I -i,if .se 

~~,,___ 

kA ~. (·/ £.... .. -

'~ ~ ,f 
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te Hoermond h e!t tu~en n rondvlucbt m t o n 

luohtfpto's geca kt van stoda lt n var Roermond 

n ook v rkooht, e.rond r o.a. de vorkeurcbrug over d 

Dez zan.k is do r mij voorgelegd an d "Dienot Luchtv 

Korpe Rijkepoliti " te Schiphol die deze zaak verder h 

e(eleutelpunt). 

rt van bet 

ft onderzocht 

en b r id• bet !otogratiech lilat riael jn be lag he ft genoillon. 

Alvorene proces verbaal op to waken boeft do 

van de R.L.P . eerst contact opgenomen m t de 

to Ro :rmond. 

H •• v • de inhoud van bet Luchtfotob luit 1959 zag de O.v. J . er 

en brood in, de caak voor de Xnntonrechter t brengon, aangezi n 

dit proce reeds b~ voorbaat v rloren wae • 

...!1 ild de O.v. J . de ui.ak aanhall818 mak n op voorwa rd , dat hlj 

een getuige- deekundige kan 4 gvaarden v n bet ~in . v n D f nsie. 



2. :De 1jkaluohtva&ripol1t1• t• SCmP L 
h ett ot f otogratiaoh materinal. op 

n nrcook: in ••las senOMn • 
.). Hna prooor,.r o;> h n ott 

luoh'\Ta&rtpoliti• oontaat op19-
•t de otr1c1er ~ Juotiti• te 

• nu.r 4• •llioa Tall dH• ot.tioier 
ttoto'.N•luit 1959 a-•n aanlei-

4 oft o \• nrrolgen 
wU b1J •ll•en du 4• auk YOor de 
Kantoll1'9o hr :brenpn, :Lndbn hi J ••n 

lUi Ukwldige lnsako hot lueht-
t'oto sluit. kan dagY&al'digen . 

5· 1 n et. l.~hUotobealui t op tJw 
il4ol1 nri. ontworpen 'ben ik n.:n 

onin dat Un 4-r Jut141aoh• •4 ... rltor 
nn Uw At el1na b1j u.Uotolt goaohik\ 

•t rden geaobt Oii ala tuip-dealtun· 
dige op to tredon. 

6. Ik l t 4an ock op •Hr oa- prij• 
atollen, indion U door bot b .. ahikbaar 
•t•ll•n Yan ••n aetuis--d••k.undi .. •r 
tJw ditnrk1n1 &an aou4t Willen v•:rl•ne 
4at de • so apoedig •oplijk 
voor 4• Kantonreohtor to BD lean 

rbn gebnobt. Ou.me ul ik nmemn 
wi• ala tu1P'-4*•1wDdice sal o,Ptre4en. 

l'J'.p. 1B. 
Coll . a 



DEPARTEMENT VAN DEFENSIE 
GENERALE STAF 

Sect• 02B2 

Hr. G2Jl2/540/ / {/' 

Ond-•rp: 

Luohtf otograf'i 

Karle lnhoud: 

Ter ket1nlsnemlng un: MN· 

ACtie I ~~ I :!;:- I P...t 

NOTA 

Lyp n 

lifd a t . t. 

MedeHnden 

Arch. 

Ontworpen door 

Uitgaand stulc 

's-Gravenhage, 

Exh. 

Exh. 

196 

• nr. 

19 ' "'· -----

-- afschr. brief -- voor --------

afschr. brfef -- - --------

n lioof Afd ling ; vin n Publi :tr cht 
van h t lllnisteri• v&n D fnnaio 

gecoli door ~--OP ----

qe.01 • • 5000 I o. 9031· • , , 

T en19Verzoc:Me 
exh. 



wijztg·~. rtn,,ooltin. 

untd<enlngcn. nz 

/)~ t..' ~ 

~1-<7,.. 
Y4-- c.... tu~fr!P . . 

ontwerp 

tit ••n rond-

luchtfoto ' s 

aan derd n. 

i d• rmd ct b•r/f · 
van 0 rm nd n ewe v rkocht 

2. D Rijksluc tva rtpoliti• te SCBIPHOL • ft b t 

fototr fi ch ater aal o iJ var ek in baelft.B 

geno n. 

3. Alvo1•ns p oc a uaal te &ken b Pt da ij sl ch 

vaart ollti c ntact opgen en et de Of'ici r van 

Ju t1 tie 1.a Roe ond . 

4. d.a n ar de eni van d ~e Cfficie1 bet l cht-

totob sluit 1959 g n aanleidins ft o ~ 
- to v rvolgen wiJ hij all en d d• saak 

voor d Kanto~nrechter brenger1, iudien hi j o n 

getu go• eekundige im~ake bet lucbtt'otob luit kan 

dagva.&rdigan. 

5. Aan zi n net Luchtfotob oluit o Uw Afd ling 

rord ont rp n b n iK van l!l ning d t • n der 

juri d iech edow rl· ra va:r. Uw a.rd ling bl J ui'tst k 

ac ikt moet worden g <"1 + r; -de kw1-

d ige \a '11" P"'l1fJ u A u f &rl~ ,( h ,,("..._ 

6 . U: za1 h t n oo~ op zaer hog prij l 

indi n U door bet b sohikbaar etellen van 

g tuige . deakuudig er U ~d• rkin aan zoudt 

v rl nen dat d zaal. - zo 

voor d Kantonrecht r t Ro rmond Y. ord n 
gebraobt . 0 rn z 1 ik verr.emen wi ale getuig 

de kundig al o tr don. 

BFD G2 . 



02!2. 

1. 

2. 

or oot4 Afd•ling t~ving 
en Pu 11 krecbt van bat 

n1 teri• v Detena1 • 

) . Alvo na proce&Y r~ 1 op t k n b ett 
de Bijkaluchtvaa.rtpolitie contact opge

t d Otfic1er van Juat1tlo t• 

•ning Tan d•z• Ot t1o1tr 
••lui\ 1959 89 n a nl •i

te Yervolgen 
•il hiJ all• n d5n d maalt Toor de 
·antonreoht•r r•ngen, 1nd1en bij ••n 

tu1 -d••itl.Uldige inzake hat lucht
~otob 1luit an da a rdigen . 

5. I ien n•t L chtfot obtaluit op Uw 
lidel1 rd 011tworpen btn ik Yan 

oning dat 6ln aer juridi'o~• m•d•w•rk•1 
Y&n Uw Atd•~ing b1j uitatsk 6••ohikt 
mott worden geaoht om ala setuige- doakun 
d.ige op te tred,,n. 

6. lk D 1 h•t aan ook op zeer ho!• prije 
1tellon, i nditn U door h•\ teaohi kbaar 
et l en vo.n e n tui -d.oakundigc er 
U edew rk1.!ll...!!!l zoudt 'Willen yerlen 11 

dat. de za - zo apoedig aoplijk 
voor de Kantonre,.h\er to BOEBJIORJ> ltan 
word•n ~bracbt . Oaarna zal ik Yarn en 
wie ala tuige- deaku.ndiga zal opt.T den . 

'i7P• aH. 
Coll. a 
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'B etre-ft : 

Luchtfoto ' s 1c he t 
dagbl!ld 11 De •• oord-Voster. 11 

R a p p 0 r t 

'aar annle1ding van de door Uedele gedane opdr acht eon onder
zoek in te etellen t . a .v . een uWltnl luchtfoto ' e in h~t dag
blo.d " De I•oord-Ooster " , moge 1k U het hi erruivolgende rap?or
teren i 
..lij 1ngPsteld onderzoek bleek mij de.t in e;enoemd dagbla.d , ••O • 
236 , dd . 5 oktober 1962, pagin 1, •Un luc11t!oto was geplaa.tst 
van de wega~eg na.bij ~areveld in de geMeente Wilderva.nk: . In 
het nu::Jlller 237 , dd . 6 oktooer 1962, paa1na 9 , waren ~en vijftal 
lucntfoto6 opgeno~en. Deze !oto ' s n~d3en betrekl.:ing op de veen
koloni~n Veeajan, Oude- ekela en 3t ds-.ar. i. 
In verba.::id oe~ he~ bove...,~aande werd oij do~r de hoo1dr ed cteur 
vnn " De •• oord-Ooster11 , i:iet nae I 

I § £. bee volse~de ver.1~ rd : 
" De lucht!oto ' s , geplaatst in de nu::::ier a 236 t: 2)7 van ooze 
lcrJ.nt , zi jn ~pgeno:en d~or onze perafo~o.;r at _ 3 j ter 
gelegenheid ve..n een vliegtochtje 7rell::e heJI erd a U"igohoden . 
O:lda~ deze !oto ' a voo r or,ze lezers!tring interresa.nt w·...ren , heb 
ik deze lefl_ten pluatsen in ona blnd. Het w a mij ,,1et bekeod 
det hiervoor ~oona.!'ba....nde toeste%:11ng was vereist . De heer 
....... zal d1t waa.rschijn.lijk ook r.1ot weten . " 

ol ~P.ns wer door mi terzake to lTildeM" -UC e.1oord : 

de : 

persfoto
wel.ke ver!!laar-

11 T~r gelegenheid van de opening VM he11 Philipe-vl1e:terre1n 
te o:>t dekanaal , werd mij, ;:iet eni&e nd~ren, sloor de .. . V. Phi
l ips een vlie~tochtje boven de o~iovi~ ao.noBHen. edurende deze 
vlucr.t had 1~ ~ijn fototoostel bij ~ij , wa r.:28de ik on passant 
enige luchttoto ' s heb genomer. van de ve nlcoioni~n wa:u-boven wij 
vlo~en . Ik had voor het waken van deze opn..:ieL vnn nie~~d op 
drac.ht gekregen . i;et waren dus gelese:'.J1P-ideopno::ien . Het was mi j 
niet bekend d t voor dit fotogr areren voor3.!gao.nde toeste;;:u:iinB 
is vereiet . Jle beetuurder van het vliectu1g deelde cij deege
vra.ngd ~0de dat hij gP.en bezwaar had. 

- Voor bet mllken-

4tl de heer 
Gro~p•commn.ndant d~r .1jkspolitie . 
Dienst Luchtv art . 

~-£_h__! _ _!!_ ~~L.:.. 
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Voor het ::ialcen van bedoelde foi>' a .:;ebrui:Cte ik een "Uoliflex
Ca.::Dera 6X6 . In tota3.l heb 1k &edurende bodoelde vlucht 9 op
nsme ' s ee:na.akt . 6 hiervan zijn seplaatst in " De hoord-0Vster 
De drie overiee waren minder goed gel ·t , ~odat ik d arvan 
ook g~en afdrukken heb gemaakt . Ik ben bereid de betretfende 
nelatieven vr1jwill1g at te at an ten behoeve van het onder
zoek . " 
llllllllll voorno€lld , overhandigde mij rapporteur een ~cgontal 
foto - negat ieven. hirrvan haddcn zos betrekking op bovenver
~eld~ luchtfoto ' a in De •oord-Ooa ~er , terwijl de overige drie 
eveneens opnamen va.n de veenkolonien betrof ten. 
De negen na;atieven, ale~ede de krri.ntenpagina ' s w rop de 
bedoelde luchttoto ' a zijn afge~rultt , worden bij dit rapport 
u•voegd. De ne€atieven zijn door mij gen\L!Cerd met een corre
s ponderend cijfer bij de gepl atste lucht!oto ' s . De overige 
drie negatieven werdcn ge~erkt met , J C. 
U1t het onderzoek ia mij geble~en d3t de luchtfoto 'o werden 
ge::iaakt va.nu1t een vliegtuig v n de ? •• v. fhilips , VM hei; 
type "Ceano.. " 
Door het hoofd van de ... V. Philipa , afdeling Stade- ltanaal , 
met na:ne de heer werd miJ verklaard dat betref-
tond vl iegtuig Uitsluitend werd ge5xpl oiteerd vvor bet ver
voer van personen t . b .v . de u .V. Philips . 
!en n~der oL.derzoek zal worden 1 J&ateld of oeerdere persfoto 
gr •en bij bedoelde gelegenheid opna:i:en m mcten v~uit het 
luciltv aartuig . 
~1ervan is door mij o. ge:nn ' t dit rapport ea gesloten te 

lde , 1) .~o~e~ber 1962 . ~e ~ • A + 
~os .. co::minn.,.o.n .. , 

""'e ~ ... r . 1e -



OOSTER 

ijl e , bel or 
dB . 13 nov 
Die s t Luchtv 

Urt aaat bter um HiilQdlp ~ 
rlkaa- maat,.plen, dlP -.. .. r ID .. , .. , .... _ .... " ................. ..... 
p_ .... .uw ...... ........ 
.... , ... _...,, ........ tedsq9l11 , .... " ..................... . 
tlldl vour de U... 9- 11111 wr
kefor vaa lll't eau •hll • M$ 
llMl'Ollliantll!.........,. .... nte _.,..._ 

De Ill•••• 9'fll!ltllll -- -.. ........ Tier,...._ 4 I 
"_.. ... cwe1lllt: 

de Amerlkaume haveaa .U. WOC'• 
den 1M1ote11 voor alle ....,_ 'laD 
<lat land, waaryan ook maar 6'D 
a<"lllp wapme naar Cuba ... rwert. 
Dlt belellent dat bet voortaan ~ 
au Ru.llehll ACIMpen aal worden 
~erboden Amer ltuDN hanu bhlAm 
le varen. omdal tot n toe att.ivltm 
Sowjet .cb~pen \'O<>r wapeetransport 
aaar CUba S00 Jebrulkt. 
Amerlllaame r~er npvradlten mo
i;en nlet word'lft ""Ottd door HD 
buttenlendM rede U. wann r ee11 

I 

Pompidou ten 
---L--.--.L• 

~62 

l 

%111 
!fen. die op en 

" n1munl.titUM:h• blolc 
en Cuba Ill eea Amerlkaante hnen 
nleuwe vracht w Hen lnladen. ff r
mH sal ~Oig"'4t Amerlkunu llf!'l=· 
w,ijd1111 de handel tuuru de c:ommu
ni.U.-be lapden m Cuba ten 1tt1 le 
bemoellllrt •ordell. 

De ,.....m,.. vu de met de V .8. bf. 
~ lddla • ,.._ Yan de YOOrr=ame ,.....,.._ op de boo,te ce
ateld. la Wv'I...,_ werd ,_,..i dat 
de l'f.t.VN .... • de IUldm Yan 6-
048 nede ,...... IMllbea bereld te tljn 
tot MIDeDWen .... • dat 'e maatreselen 
Utt wordla ....,.... u t sebrelt aan 
dell9 All).,...ritl9 

Een llilioen ....... 
VAN VEIMINDEllNG 

IOIMNORUMU. NOG . 
I.AN& GEEN SPRAKE 

De a-1111111 ........... ftll .. .. ............ ~ ..... .... 
.,....,.... .. t1eaa .. .--
wtcpe .-. wm111& 1• ..... ........................... ...... ..... ...,. ........ 
........... ms ' •&&• =, ... ___ ..... .......... .,...,.. ........ ....._ ....... 

........ ...... ... "'*-



,~ inena la un di 'verk'a'ncen 'i1oor d• 
fwl'edc Kamer m l MI deel te ~ 
il in alle ,kiellkrlnpn Al ultJulmeD met 
: heer Lewin &la Ujltaaavoercler. 
,.De :N.D.P. i. vu ,OOl'deeJ dat de de· 
~le In :dJa buJdlge vonn eea al· 

lOle wmi.uwmc 'beboeft. De s-rle
ntalre democraUe la dood: bet ftr"' 

en ill de be9taulde politleke p&r· 
U ~ ftldwwa; eea 

UI da&rvan Wt ha&r heta•e. 
1t vcrlorm en het la wemeHJk htt 

ntal partljen te bepertwl. De rrote . 
'bl!tle!".ce partUen ~bbm :dch ven'l"Hllld ' 
~n hun Jdaen. ·die op de benoeimlq , 
e ·\'8.n de kandldaten voor de verw
:~nwoordlgrnde Ucbamen ,geen 1nvJoed 
11eer hebben; de N.D.P. Jteert &lch ten 

rkate tea-en de &TOte lnvloed van , 
bon4-le1dera en beatuurderm van : 
rotp\~r.ntgingen op 'het polltleke le· 

n ln on.w land. doordat 4ea teveu ln 
t parlement J:ilting hebben" aldu. het 
,.t1:ur \'llD de.ze ;nfcuwa polltleke par· 

). 

Rijksweg 33 vanuit. 
tfe lucht gezien 

pn~ :lotopaaf !weft *- -W op
name ,.-.act ,._ ......- SS f'll 

~·rl lld pant, war dit> lllkMl~I' \ 'la 
·r~n \-L'Ulaet O\-• r bf't 8'ad·kenee l 
kaaa. Op de , .oorpond *' -• 
bd .... , dat ~ , • ._.... .... 
._n ...... -•-cdnk""-lcl._ 
o .. .W - diddeltk ,._.. de wll
;1r .,.P M"ff • fet$ Cliff ...... 
it-..1) ·'le ..... ldaftn - .... ,.,...... ftl .__.. wdm!Pr 

\....i de ridltiac Wllden'uk -
;q,. I I -· \ Owr .. wHlle •UWp lict ... ,-.'wt. Bet wftte .... ... 
iDr.a -- -.....r &6't ... ........ 
..... ._ '1rdlld - ~
~I'· DIC 9talr moet •• 

r- -~· ... --~· 7-- ... ~d- lllet - nnel-
~ - ....... · ea de oallerder-
pas YOW Ml· \~. ~ 
Ila tie Wf'I' die DAIU' G....._ pat. 

q 
( Zle OGie Jllll'• ., 

_,,;;.-

MEISJE IN AMSTERDAM 
AANGERAND 

Overvallers gedroegen 
zich ,,als beesten" 
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LUCHTIG BEKEKEN 
,.._. 'wblwn we ,.lucht19" voor u bekeken L>e .. Vttalutdatahc" oatbrttkt al ewnmin op dett -... •---a lat • .i,. ~ ...,...,;,. fntn di llUllUne,. 



) 

) 

----.......... ~nt .die "°°"' dt .. woacrs ftll 
()llde PcbJa. \fnNl1m, u Stad*anaal Zo zitA .ck 
w ,...._n er .al• la wgclvlucht. &ki,kt u clke opna 
• ttlUI bijZC>ndu gocc. Kunt u de woning miuc:hiru 

E 
die door aw guin wordt btwoond7 Voor 

n ~""11 butaat die mogdi khcld ongctwij 
de hand van de:c ~nl" foto'"· 

boftn ttn bccld van VC'endam. Het kanaal is 
~u nu:t direct thuis tc br~n~tn7 KiJkt u cchtcr 
~ goed naar dt' hrug. tfct 1s J•c wclk1: over het wa~ 
Cf' van de Molrnatrttk gaat. Links :.itt u cu dccl 
'911 het nicuwe 1ndu11trattcrrcin terwi1I u rechti; van 

= de grute over&! yhal van Jonkcrs E.:lpcdi
kunt ont&-kken. Op de achtugrond :.icl 

ttn dtt) va11 her sportt<rrcin en helemaal 
.... op de foto ~tt u ccn ~drcltr van Muntcndam 

EKEN 
:a-..:labht • nathndlt al ~•mi• op de::t .,.._ ... ~;[' 

RedmtiD we ... ~e 
0uc1t Pe.kda .- um c1urv .. c1t u ....... Het 
gedtelte op cit fom is het nicu~ gedcd~ YH dee 
rlaata, waarv1u1 wr- op deu wtJu ecn bijzoadtt mooi 
becld krijgen. 

Op de tweedc n1 -•tn we links ttn opname van 
Stad&kanaal. Jp de 1&chtergrond iien we nog il t 

tC'n drcl van de PhiUpafabriehn ~t daarvour de 
J\ooubouw. Op her ~chtrr gt"deeltc van dett foto :zi~n 
wr. de sportve:dtn met op de vonrgrond ettt dttl van 
Stadskanaal 9ele9cn aan de :uichijdt van hd kanaal. 
Op de daama:a't ligycndc foto ::ie11 wt dr watrrtoren 
terwi1l ~ laalJk fnto nn dcd van Mt park•~ Stads· 
kanaal \\ttrg~~ft met a.a. h~ prachtigc oprnhacht
theater • 

.Ad •-rf t1 I JU 

met Esso bent u 
ESSO EXTRA, tweewoor
den, die u een nieuwe weg 
naar groter rijgenoegen 
berelden. U ontdekt het 
onmiddellijk: meer kracht, 
geen gepingel. Ga ook 

,. • plezieriger autorijden: 
tank ESSO EXTRA! 

door hun tor!Nl•t en daardoor 
e luehta'aten tu.en de kolen klt'l-

1141, J kan er dUJI minder lucllt doorge. 
werd w~.n Het gf'\'o g !JI dat de 
twud minder toed brandt 

U lwnt met deu kol1>n wel cens •uC· 
or ~ebben. ~ann9r 11 hct 1e11en0ir 111ee 
• maar een betn~klcelijk dtinne laag 
laat brandfln en die den r1 gel111atl$:, w11n
..... dat nodlf 18, bijvull. lllaar op c.li.i 
11\anler pat hf't VOOl'dffl dat di• COO\ f'C
tor bledt do0r lijn vu!ll,,\'lttem \"Ct 101'1!11. 
Dnt II r~n prrltlicl' m.1'1!( I \lln 1' Oken 

u """' ,,,., :Pl/ IH'/Hllt1
ll 

... ... 

':& ~ ntera ala ~ vrielll 1 dan kunt u he: 
experlmt!.nt rnec de .,,1Jfje11" beteor &ch· 
terw~ce l11ten 

:--OMJ.IIGEN PROBll:REN hot Wei t~n" 
met ren me-nJ•I van \•lenjeo11 en ~U()es. 
ma11r 1lat IA dlkwijlll ook g ... en auc' (,t1, 

omdal 1le klelne \'ijfje11 In kulenk!Jll o! 
hnk, naar beneden r.akken eon men In ti~ 
ka1•h11l tlua '1ellD goecl nlC'llCl<'l \'an \,le1.:'I! 
hH!1• 01111.,11 unthrac1et k1ljgt , 

lk•\'Pn•llen m~t u e1 ukt!I' \'ti.II 2ijn 
tlat 11 bll lu t be.tellen van ,.vUfJH" zoge
naAm•le ,.gaeeCd1 '• v1JfJet. ontvan,t;t, 
\\nnt llnil< I'll z1tten tr W\'•~l bljinnder 
kMne kooltjes 1111" klclnl!r zijn dau ~ 1jf
j j t•rs:ren dat Je 111\mte 111$.MD de k11<1l· 
tjt"ll nog klelner wu1Jt t>n ~r Jus hcle
m:uit nlct .nee te atokeu 111, ook al lwh: 
u een \\ e11rlijk feonomenll.lf' trek op uw 
scll•IQrJleen st.nan 
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ORPS RIJKSPOLITIE 
DU.!'i r LUCHTVAAHT 

t l>MftfANOANT 

AA : 

De Heer Hoofd Bur au Sectie Veilig
heid •an de Oenerale Stat, t . a .v. 
l~api tein Ill••••• .. 
van Speijkstraat 54 

D n Raag. 

w kennterl. : Uw bric( nn: Ona bnmt'rlt : I SCHrPJIOt.,20-9-1960 Tl'l._ 1584/60 

I 
jt.,rn : 1 

tderwe11>: Luohtopname. 

Hierbij doe 1k U ter kennisnemina toe
komen een rapport mijner administratie nr 1584/60 
dd. 14-9-1960, relaterende e n dezerzijd1 in&e
ateld onderzoek met betrekking tot een in bet 
jaarversla.g 1959 van de lamer van Koopbandel en 
Fabrieken te Rotterdam gepubliceerd.e luohtfoto 
van het vliegveld Rotterdam. 

_____ _..._....._.;..,~theidehalve moge ik U naar de inhoud 

H K. C. S. 'T port wel verwijsen. 

_ _ l ~ -J- ' " De ir. Oft. der Rijkspoli tie )e klaeee, 
115- .t I Co1nandant Dienst Luohtvaart, 

-i -k~-

lcld lpu-
;; I d.t'/,tF ~ 
------rn./~1 • . 



n 

nJJ .SFvi..i'..:i- · 
J.1 ne• !."'c .tv 
Groe Sehl t.o • 

-~ lilt . 

P. a p p o r t 
bet1·cf.cnce een 1oto6 raf1sc!' o r.o.mc 
~it ccr. lucht~- ~tui~ vun het v::.icb
vcl d Ro-:;-;crdru:: . 

::a ... r =.onleio1..b van een , 11. het j nrversl 1959 v n 
de Kalter van r oo h :.de::. c. • ricken te Rotter ... wi: bij 
blad~ijde 136 ac1ublicec: ~ , l~chtfoto var. tet vlieg
veld Rot':.erdru:: c1. 1..c.evolc r opdrccht 1 oor mi.1 , 

.. achtc e ter uer liJAupol1t1e eerste 
klasse , behorcndtJ -;o-:: 0 ce.mcldc g.roei l en ondcrzoek 
i11ge3teld . • 

!:e doo:- mi, • ehoo:· c fotoar uf 

-----6--- 1 an bc::.-oep J oto raa.t , ~or.end• tc f - ------- , 
verklaa.rdc : 

en £us fotosraat 11. ieust bij p nbare l:erken 
van de gemeente RotterdWll . Vun gemeente•ege heb ik op
dracht gekr~bcn om een opnw:e t~ ~liken v n h t vlieg
veld Rotterda:n v11t.ui t een luchtva rtuig. Dne opdrach 
heb ik ui~6evoerd op Zonde.g 24 ril 1960 1:l de loop 
vun de Qida £ tijdena een Tondvlucht met 1e vlie~er 
....... . !er: en ar.der is lat3 gcbeurd n d t door vpenb 
re Werken con ct w a opgenom r cet do h v mt.utoritei 
ten va~ het vlio veld Rotterda.w en de ver~ekcring ~ 
ontvanp n , dat een e .. ander mocht . Ilt me i. d t de hur 

• di t perooonli j heeft opge!'.loceu met de he er -
• 1foordat ik de vl·Jcht z:eeman.kte , b r. ik c:et 

~e vl1eger no0 01 het havcnk toor ver. het vl1e§'Ve1~ 
Rotterdam gewcest er. dner tev ot i gd de h er .. 

an de h r.d van voorachriften dat er ae n wettelijk b -
zw ar beator:cl tee.en het en v n de o n e wnuit. de 
lucht. ~e doo1 mij gemaokt luchtopname ia & publi
ccerd in he t Jn:n-ve1·slag 1959 v .. de XD.me1 vat. Kooph n
del en Fubrieken te Rot"ter .. am." 

Door mi.1 war vervol en v rh.oord : 

~~~-50-.e r , van beroep vf1e~ r , wo~ nQe te Ill' -----
die verkl arde : 

" De ~a cuj lcr!~neren dat 1k op een ~onda in 
pril 1960 cen ro~dvlucht h b s caakt met n paa3abi r, 

die een f oto- ovne.me maakt v u het vlie6v 1 Rotterd 
ti d us di vlucht . Dit wao oe fotogr af vun de ge
meente RotterdBm en 1k ••illt dot het de bedoeli .g v.a.s 
d t bi~ t1jd~ne die vlucht on opn::u::e van hct vl1eg-

v ld Rotterdam zou maken . Omd t mij dot be-
hoer Groe con:...n~d t 

n de Groe Sehl hol , 
k ~d waa ban ik m t d ~otogr tevoren noe 
n ar het nntoor v n de hnvend1cr t van h t 
vlic old ~eg Ot:l te vrat; n of ~ kon . D 
h e1 v r6'e rde m1j to n d t gezi n 

en t Luohtv~art P.ijk pol1t1e 
de luchthav n 

do hu1di~e vovr ohr1ften o. het gobied ~nn 
d l H.htfotogr 1 de opi.am emnr..kt kon ~or 
d 1 . ~~~ 111er ab n i.k met do :fotosr t B e.n 
\I .L 11 • • , 

- !n -



Gezicn , 

2 

11, vert&n<l r.ict vorcn ta1st.dt: verklari1 .,l n M:l'd tAn
slott~ ~ovr mi1 , r ort ur , no verhoo~u : 

- ------ ----------------ouo _,_ ja...r , vat oeroe .aven:eeuter v n hot vliegv~ld--
Rott Ja.:i , v1or. 1,de te die ver-
klaar..ie : 

11 Ik r.erim.e1 '1'iiJ , <iat des-;;i de 1, opdracht var. de e;o-
mco11 te door e n ... rt - :fotograaf c n 01 no.me in ge-
maakt van bet vlicgvcld RotterCl.an vwiui t een luchtvau.r-
tui~ . Di1i t> iedde ti jdens een rondvl ucl1t met de vlie-
gor • lit .u:; erbi dat de-e vlieger met de foto-
graaf op he~ h~vonk ntoor van het vlicgveld Rotterdam 
kwnm om t t VI'tieien of er g en bezw o.r was teee r, het ma
kcn van deze lucht- o.name . Per soonlijk heb i k her. toen 
gczesd , dat daarteg~n c;ccn bezwo.o.r .ao ge:zien de wette
li~kc voorac.ruift n ~oale deze moc ntcol luiden . " 

De be10reffcr.do foto ui t het ja v ralag 19_,,.. van d 
Kw: r vaD Koophandel en Fabr~eken t Rottcr~aw bu~t ala 
b1jla~e bij dit r~p1ort . 

Hicrvan is door mi j opj1c.. uo.Y.t d i t ra.p1 ort te !Jcn11,
hol 1 gemeente H nrlemn;e1i::eer , 01 14 September 19o0 . 

d g.roe. cc:::cmndai:t , 
ad udant , 
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atna twr 1J d 

--.ur+•4en •& a tot • op a 1 

te • rOn....ab.age - Tm "JU' t 54 -w~ 

Bi~ nadere 

h*- r 

•m is a••akts -~ 
atu4raal 

t. op 

•••• • lu foto 
erea1abrug 

• e :Dea• t'oto en neptl•f 1• 0 aanpbo .. 

e 
e 

• &oor a1' po.llUl'M1'4 t(p!at1p!. Op 3 ~ws. 1961 l• cll.t n•aati•t 

- 4e U.r - "'cnam .. rt. 
O,p 14 aov•ber 1962 1• 4nelt • luob'\toto ppu'bli... b • 

._. - • l.o•l'Md.e· ZoA4er !w1~f•l Tm bet oonfronk•lS.Jk• 1a1ptitlf, 

:Dee• Jll'lbl10&Ue wrtooe4• •ahter • r 48A bet zitt•'&aat ...,,. b•' ncpUef 

.. , MA .. ""r SIM•'\• 1• .. NW\U'llMN ooi' koa nr••· 
l>e ooaolu.a1• 1e, dat 4e ••r - cl• o\o •• er ra"t' a&nti.~ 

,.._ ua 4• OOUJ'Mt 4m ua hai G2B2 ftD c1e o_.n>.e tat. 



V RKIARI G 

oud 45 j ar,S rgeant joor In tructeur b\! do 

Xoninklijk L d.ca.oht en t t ld b bet bur u B2 van de 

Secti G2 van hat Hoo:fdltwa.rti r van d Gen r l Staf en toe£CVO gd 

&llll de rkcaamheden t b trekkins t ot de c ncuur o. de luchtfoto-

g:rafi te 'a-Grav nhag 54 - v rklaart, 

dat hij ometrecks edi o 

hccft gehad met de hr, 

n t l efoniach onderhoud 

Riorbij is t r sprake g.komen hot maken van en luchtfoto van de 

Beatrixh v n bij l!aaetrioht.. De hr vroeg of deze foto gema kt kon 

worden voor "Intern Amlttelijk Oo'bruik". 

Ik heb hiorop geantwoord, dat dit l mosel~k 88 in bepaald• 

gevallen, mite dit reeht door d belanab bb nd offici ol werd 

aansevr agd ond r overlegging van zijn per orull.ia n met r den•n 

aarvoor b st ~. 
Op 23 oktober 1962 is d hr. perooonlijk op bezoek geweeat, 

waa.rbij i k hem te woord b b geet n. d ro ie tijdena dit gea~rek 

de ! atrixhaven naar voron gckom n. Tijd na dit se prek ia niet m• r 

geeprokon ov r de lareeti v n 11 Int rn btelijk Gebruik~' D• hr. -

deelde ij wel mede dat hiJ • n luchttoto b d gemaakt van d• Beatrix

haven en dat h.ij dece re da had afgestaan aan derden. 

Hij vroeg mij om advie• wat hij nu zou moeton do•n, daar hU er kenn•lijk 

over in r.at. 

Ik h b hem das.rop g vraagd wet er preoiee op etond. "Jn." zei .. 
de nr.111111111,.ze z~n daar een zijkan al aan het graven. 

Ik vro g of die foto g oaakt wae op d• punt van di landtong, of 

dat het tankpark er ook op etond! 

De hr. 111111111 beaamde, dat er ook tanks op atonden,en verder ze1 hU 
11 Ik zel het nogatie! mo.ar zo vlug mogelf,jk opetur n om moeilijkhed 11 

te voorkoc n. at denli:' U r van?;'vroee hij t.c.n ij. 

op ik hem adviaHrde; "Stuur de foto n h•t nogatie:f zo vlug 

moeel ijk op, dan r.mnen •• h t een£1 b k@cen 7 

Aebt raf is gebleken, dat d b tr tf nde foto r ode op 5 oktober 1962 

bij one ter o nsuur was aangeboden n door mij peraoonl~~ is gecoupeerd. 

Bij het pereoonltjk geaprek op 23 oktob r 1962 ia m.ij uit ni•t• gcblekon, 

dat het om deze foto ging. Ik waa ~n de veronderetolling dat htt weer 

n ni•uwe opnam.o m was. 

' -Orav nhage 11 doc cb r 1962 





v G. 

oud 45 j r, ~ Joor Ineiruoteur b1~ 4• 

Xon1nkl1Jlt• Landm&oht en hnrk. a ateld bij bet eau J32 van 4e 
Seoti• 02 Tan bet Bootcllcwartier van d• General• Stat en ioegevoesd 

aan de wrbaaab.ed•n met beirekking tot de oenauur op 4• luobttoto

cn.fi• te ' e-Oravenllap - Yan Speyketra.at 54 - verklaart, 

dat hij omatre ka m•dio uguatue 1962 e n ttlef n1soh on4erhoud 

b.••f' gehad ••' ae b.r. 

Hierbij i• t•r eprak• geko en het malc*ft Tan ••n luobtfoto van cl• 

vroeg ot dta• toto ~aki kon 

rd.en TOor "Intern Aabtelij Oeb ii." . 
Ik htb hierop gean'tifoord., dat d.1.t 1 moplijk na in °beJ>a&ld.• 

pn.llen, mi t 41 t r•ohi door d langhebbtn4e o:f'.tioieel rd 

aange'f'X'&&Cd on4•r 0Yerle1o-.tng van 1Jn peraonalia r.et redenen 
wa.arvoar btstemd. 

Op 23 oktober 1962 ia de peraoonlijk op be~o•k gewetat, 
waarbij Uc hem t• woord beb ... \&an. Wederom ie tijdena 41t geaprek 

d• lieat rilda&Yen aaar Toren gekom n. Tijdma clit geaprek 1a ni•t aaeer 

paprokon over 4• knaUt nn " I:nterD Aabwli~k Qebr ". D• b.r. -

d"l4e "1.1 wel a-4• dat biJ e n lucbtfoio hd ,..aotc.t van 4• Bu.tr!-::~· 

ha.Tc •n 4at hiJ clne neda bad atpatau aan derden. 

l!ij vroe1 111.1 om adTi•• n:t hij nu sou 110eten doetlf daar bij •:r kennelijk 

Oft:" in sat. 

Ik h•b hem c1aa.roa .. 'f'ftagd wu' er preoiee op stond. "Jo." r.ei 

d.e hr. "•e sijn daar een ai jtaaaal a.an h•i P"&'ffn"• 

Ik n-oea ot die toto 1••••kt n• o}) d.e punt Tan cli• land oag, ot 
dat bei tukparlt er ook op tstond? 

De tlr. - bNHde, dat or ook tank.a op etoncl•, en vel'll•ll' ••i bij 

"Ik a&l b.et aep.Uet .au ao Tlq aopl1jk opoturea Ol!, moe111Jkheclen 

t• TOork01MD. Wat 4enktU •rTanf~ Tro•c bij a.an au.j. 

aarop ik b• acln .. ei•u1 "Stuur d.• .toto en b•t neptht so TlUS 110plijt 

op, d.an k\mnen we bet ••n• Hltijlt n". 

&oh,•raf le ••bleken, d.at 4• betrettencle toto reeda op 5 oktober 1962 

biJ one br oennu.r •• u.ngebod n en door mij pereooaliJk 1e ,.ooupeard. 

Bl~ he\ per•oonlijk papre op 23 oktober 1962 1• miJ uU aieta •'bluea, 
dat he\ om d.eze t'oto &llla• I k in 4• nronderahllin& d.at het nar 

een n19Uwe opnaae ••· 

' a-Or v nhace, 11 d.eoember 1962. 
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Nr. -en datum ontvangst 
Nr · en datum verzending 

: ft I /f 13_- r. hi ' tN.J 

:ful/JJ~, J ,u/lv 

f ~t It I L----P 

f!!1: AANVRAAG CONTROLE OP LUCHTFOTOS. 

Naam : Trek Air Europ! 2 . . . 
Da-cum : ... . V OKt tJ:, 

Negatief
Nr. 

Datum & 
tijd van 
op name 

Naam van het 
object en gemeente 

waa rin he t is 
gelegen 

Nauwkeurige plaatsbepa
ling of omschrijving van de 
ligging, ~ . n . onder over
leggin~ van sche'ts- of 

kaartbladen 

Ifaam , kwaliteit 0 13eslissin 

l 2 3 

_12 Au4- 621 Beatrixhaven 
6 , 50-18 ,10 Industri~terrein 

Maaetricht 

en adres van de 
opdrachtgever 

4 5 

aan het Julianakanaa1 Noordl openbare Werken 
e1ijk van Maaetricat Maastricht 

~,~] 

POV 
!AG 
PO~I 

Vrij 

= Publikatie of overdracht aan derden verboden. 

HET HOOFp BU' 
SF.Cl'IE G2 VAN 

V. IX• DE 7..A 

= Publikatie of overdracht aan derden verboden! doch vrij 7oor intern ambtelijk gebruik. 
= Voorlopig geblokkeerd . 
= Geen bezwaar tegen publika, tie en/ of overdrach t aan de rd en. 

~-

of 
v 

6 7 8 

?u I/ -le~. 
I 

I 

G2C / HKGS 
x ) 

I 
~-J 

9 

viL 





Defensie 
• 
1ll naar 

stelt 
een 

onderzoek 
Iuchtfoto 





E 

v o. 

oud 45 jaar, Sers ant-' j~or lllotruoteur bij d 

rk g et ld bij het Bur u ~2 seotie 02 

van het Boofdkwartier v n de Cenerale St f en to gevoogd aan de 

weritzaamheden met betre 1.ne tot d oensuur op do luchtfotoer fie 

te ' a-Oravenhnge - van Speykatrl'L11t 54 - verkla rt, 

Blj naa re oontrol door 

Trek - Air Europe, direoteur, een lucbtfoto vnn oermond 

eot is gemacl:t, waarop de ria - 'I'hcresiabrug voorkomt en d 

kAth dra.nl en o vine mot aan- sn afvoerweGen. 

Deze foto en negati f ia op 27 juni 1961 ter cencuur angeboden 

en door mij g crmmi.r rd r. knipt. Op 3 juli 1961 is dit negatiet 

de hoer - gex·etourn erd. 

Op 14 nove ber 1962 1e dezeltde luahttoto gopublio 8rd in d~ 

a - en Roerbode. Zond r twijtel van bet oorspronkelijk necatief. 

Deze publioatie vertoonda echt r mo r dan het reotant van het n g tief 

dat nan de heer ia geretournoerd. ooit kon vortonen. 

De concluaie is, dat de Heer - de foto eorder heeft anngo

bodea a&ll de oourant d.an aan het Bureau G2B2 'VBJl de Genera.le Stat. 

' e-G~avenh ge, 11 dee acer 1962. 



• 

oud 45 'ur, rpan~joor lnairuohur 'bi~ 4• 

ob.t, t11W91k se•t•14 bi~ b•i •au 2 ••oti• 02 
Tan bet Roof4k1ial'Uer n.n 4.• Oen•nl• Stat • toe19To•p ua d.e 

wenaaaaheden •• , bet:Nkkln tot 4• C>e1llnl11r op 4• luohttotogrgfi• 

t. '...OranDha69 - nn Spe7katraat 54 - ._Z'klaut, 

i3 nadere ooatrole ie Iii~ gebluen, 4at D.P 15 jlan1 1 61 'oor 

trek - ~r pe, ainoWm-, •• luohtfo\o nn emond 

Weat i• ~. aarop t• :ria - !b.r•eialmlg TOo!'kOat en 4• 

lcathe4.ra&l en oqen.a, ••t ~•o•rn • 
Dest to'o en negatiet le p 27 jwli 1961 t•r oen•uur gebo4en 

•• door 111.J .. oenwnercl ea th!ka11'· 0.P 3 .iuli 1961 11 41 i nepU•f 

aaa 4• hear - pretounaeeri. 

Op 14 noveaber 1962 i• 4Helfde luohttoto 19pvblloe•rd in de 

l&aa - ea loertlo4e. Zoa4er twl4t•l Ymn bet aa1"8pronkeli~• a•1•tiet. 
l)He pu\:Uoati nrtooa4• eohter ••r 4an h•t net.at nn bet neptle! . 

4&t 4• hHr - la pntovn••zid. ooi t koa 'f'H'toaea. 

De ooaoluai• ie, 4at d.e iHr - 4e toto eerier ••ft ~~ 
bod.•• aa:n 4e COU'Mt a& au !bet 1tureua 0212 ftD de B••nl• stat. 



Nr . •en datu.::i ,ontvangst 
Nr. en datuo verzending 

: 'it/) t/ ~lf/11 j i.~ 
=jtAyJ-Y¥,,n ~1-

Negatief
Nr. 

1 

Datua & 
tijd van 
opname 

2 

Naam vnn het 
object ,en gemeente 

waarin he ·t is 
gel.egen 

3 

Nauwkeur.ige plaatsbepa
ling of o.msc I. r: ~ ving van de 
ligging , z · " . onder ''-over-

1egging V'ln scheLs- of 
kaartbladen 

l+ 

AANVRAAG CONT ROLE OP LUCRTFOTOS. 

Naam : Trek Ai.r Europe 
Datum : I. 1·'--'' 

Naam, kwaJlt_.-.. et· 
en e.dree vwr ae 
opdrachtgever 

5 

0 
of 
v 

6 7 

:Bes1-issll!t 
G2C/HJCGS 
x) 

8 I 9 

I 5-6~6I Dorpskern Thorn . Gemaente Thorn Gemeente Thorn 

3 

9 
IO 
II 
I 
1:; 
I4 

·:; .40 ... I5.0 
"' 
II 

n 

" 
II 

II 

II 

" 
JI 

" 
" 
II 

Beek &. Bosch 
Heythuizen 
Boerderij Panneho 
,Beegden. 
Gulf Stein. 
I! I! 

u ,. 

IU U 

Kathedraal Roerc . 
Centrum Roermond 

• Centrum " 
H. Geectkerk R'mon 

unsterkerk " 11 

Flats Roermond 
Zuivetfabr.R'mond 

'.St. Christo.f.fel) 

Bejeerden tehuio Heythuizt n 

Zuid v ,. Eeegdan . 

Kantoren ssn haven Stein 
Reven Stein 
Depot Stein 
Haven Stein 
Centrum Roermond 
II II 

II 

rt 

'II 

11 

Oest " 
z.o. v . Roermond. 
Langs spoorlijn naar Venl 

POV = Publfr.atie of overdracht aan derden verboden. 

ej . Tehuis 

nnehof 

uulf 
Eigan 
Ide 
Idem 

88f B8!l8 

lAG e Publikatie of overdra.cht nan derden verboden, doch vrij voor intern a.mbtelijk ,gebruik. 
POVV = Voorlopig geblokkeerd. 
Vrij = Geen bezwaar tegen publika'tie en/of overdracht aan derden. 

-
~ 



lfr. eu da·tum ontvangst 
Mr. en datum verzending """"I .. ·.' ' HOP LUCR'J'1'0'l'OS· ... : . &t.r Burope 

Dat9: wfl-C.1 

"egatief'- Datum & Naam van bet Nauwkeurige J)laatsbepa- I 1'-•' Jm~tdt 

[~ ling of oaschrijTing van de en adres Yaa tle 

I 

Ii 

..L 

r. tijd van 
o.pname 

l 2 . I 

(I 

II 

object en ,ge.111een~e 

waa rin het is 
,gelegcn 

3 

Landbou· 
Ro er. 

Landbou· 
Roermond 

Eiermijn Roermo 
Zwembsd " 
T. V. mast "' 
Ziekenhuis " 
Huishoudscbool 

Roermond 
Nieuwe Wijk 

Roermond 
Flats Roermond 

I 

ligging, z . n . onder over-
legging van echets- or 

kaartbladen . 
4 

Centrum Roermond 

n " 
O. van Station N.S. 
•.v .Rijkswwg n . Sittard 
z.w. Roermond 
O. Roermond 
o. 'Boe.rmond 

• Roermond 

O. Roermond 

I 

opdrachtgeY•r 

5 

oerbe 

BET IMJOl'I) m 
su;rn 82 Yd 

nu 

1.6 

'Q()V = Publikatie or overdracbt aan derden verboden. ' 
.!AG = Publi.katie of overdracht aan derden verboden, doch vrij voor intern aabtelijk p•Nik~ 
POVV = Voorlopig geblokkeerd. 
Vrij = Geen bezwaar tege.n publikatie en/of overdracht -n derden. 

I I GC!C/BIGS 
I Besliul u. 

x) .. 

I ? I 8 I '9 

u 

UI ~ ;jJf 
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dezeHde brug een jaar later! 
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uw kenmcrk 

INKLIJKE LANDMACHT 
51 0 .I .DET CHEMEUT 

CO• NDANf 
onaerwerp: IA2.Cht Oto B • 

L. ...... . .,., 

uwbrlervan I ons11ummer I Breda, 7 jan. 1965 
6752-A/Oonf 

van Speijkstraat 54 

's-GRAVENHAGE. 

Hierbij doe ik U toekoman 
een luobttoto , gemaakt door 
"Trek-Air" en gepu.blioaerd 
in de "l!aae- en Roerbode• 
dd . 24 docember 1964. 

c. -451 C. I.Detachement 
De Iilitenant- Kolonel , 
b/ a De plv .Comm 
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MAAS I IOCI IT 
WOLFITNAA I 11 

lllt Fr-OO~ 
Ot 10CJ I 8) 4J 

(6 111-n) 
POSTRFl\fi '1'.'IJG 

I 011 '100 

De Nieuwe Limburger 

• 

DIJKAN I ORf.N I 
ur::rmLl!N 

Kl Rll'.RAOE 
VALKl.NBURG 

Gl~Lr:C.~ 

SITT ARO 
ROl HMOND 

Vf~NLO 

So/H • 

llijne Heren, 

PROVINC'lA.\I , 0A0 61.AO 

Uaastricht , 2' oktober 1964. 

Hoof dkw. Kon. Luchtmacht 
Sectie G-2-C-2, 

Van Speijkatraat ~' 
D e n H a a S• 

Bijgaande toto van de Markt te Maastricht 
zouden wij graag in De Nieuwe Limburger publiceren. Mogen 
wij op Uw toestemming rekenen? 

Gaarne s poedig Uw antwoord tegemoetziende, 
verblijven wij, 

#!(. .. ~- -- <~ L e-? t 1 /,,., 'H-!K 
1' 

Bijlage: 1 tot~ 

B 
J{.l!J ~ 'l 'J ,, u . 1- 'i- s-7 
ryS..:S..:-J' K h :~ _,."' , 1-1 • i:r. 

D 13 
Ali. ...... ......... .._ .... ...., ...... .._~•-•If• ..... Alo• .. - v-rd.M ... "' , ... ,. - ~ •• Adw _ _ , .... . . . 

,_.,.. ... G<dl~ ...................... -.a.c~u-• ............ 1ta .... .. .... "-F"•dtl ... "'"""•"' 





SECTl£ 1 

HOOFDICWARTIEI 
GENEIAl.f STAF 

ACHTEi!EENVOlGENS 
NMR 

lloo!d 02C2 
/ 

... ~ ..... mzll 

MNTEICENINGEN be loan nde bl1 

Luchtfoto .lrnh m 

BIJGEVOEGOE l!Erl!OACTEN 1 

Luc t nto .lrnhom ~t IU'ti~el 
dd . 21 ¥~ • 1 r.5 

1. • BiJpande luobtfotn ••rd 
volgen• de fotogru.f de •••••• 
in opdraoa t van de A,.., ·•uoe Courant 
gedu.renrle een rondvluoht in bet 
kader van "Arr.hem in de Wcl en" 
opgenomen vanuit ••n vli•etuig van 
De Gelder•• Luohtvaart 'ij . 

2 . De direo teur van gerioelllde 
t.!a taoaappi , die in 
het beait ia van • n £9ldice luoht
totover&\4111ling , d• •lde mij gedure~U• 
een telefcniftoh ~~d•rhoud op 28 juni 
1110de dat hij l'l•n toea~v11:11ing ca 
lucht foto 1 a t.e na n had verle nd 
en dat bij s i cb derLalve van deze 
overtreding • net• te dietao01ir~n . 

3. Op 29 Juni werd door :z:i 
teJeton1eoh cont act opgenoQen met 
de Hr. Bij d•~lde cij 
mede cla t hiJ l'lHh ii.cl v0<>r h&t 
neuien Vlln lur.Qttot o' 11 had l:"kr•gen 
van de or 1aatorer. van 1.a r ,md
vluoLt ala-.meda van de piloot 

¥&A-de piloot 
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1. Bet Rootd van G20/0ener 
op en de ol a?1!1oat1• v n 
de bevoebdh den t r ake 
t ~l• op do nalev1ng v 
het B al ui t Luoh tto togr 

1• bel. t m t de o ~ntrale 
h~fo-:o • o - onv • 10. erd 

aid ro &i~o iteit a.- met de con
voor onrill.eA van • kr oht ne 
(X .B. van 9 juni 1 53, Stb. 309) . 

.as. .IiJ eett vu e te4"' c->n1.1•6l• to•t ezonden l uo tto to • ni•t 
vriJ vocSr publioatie en/ot ov . Jracht a d rt\4'11 d1 on a, 
waarop ~ulver ilitair 4e.n wel and r e , door de Vcreolgde Chofa 
van Staven t e bepelell, obj c t en van direct ba ' voor 4 1 l 1t i
re oorloiv o,,rtn voo "'ko n • .!mU n O'J lu4 lt ... o J' a ob ten voorlf.t> 
~ nrb1 marine- ol lu? ~ cht > l nu UAt ~.n 1J ' plee' 
hiJ , alvorcns 4e~ft o n n rrij t s ven, ov~ 1 t bet ot4 
va.n e ~ni1c ~ineenu1~111 t van d~ ·v.r1nasta1' r p t1 vel1 jk he\ 
Roo!f\ VEt n de Seott.e 12 v n Cl ,. .uc l c: l t t r . 
l._ FliJ ia bevo~ d oed tc 1' uren, d t luc t oto • 
0ehc> u• va n openb r e iunt,..llinc~n , i n i t vri v n ku .n n 
den voo r ~~blio t ic , ond r b der doo~ he~ t t lleo 
sebez1 d wo~d n Yoor i ntern ambtel1Jk sebrui • 

1J t'eL1 tr e1•t e beer t r co ntn1la en./ f 1 cle. 1!1o tie 
CA oden laohtfoto ' s n v ~ melt e ln n E i r. 
2~ H1 J dr t or , dut 
'Sf:'~ og 1 nde luohtfo o ' 

biJ 1ts~ek •~or 
in v 111ehe1d or 

orlo vo rine van 
br ch t .. 

6 . Uij tref.t a!'~o n o tre~ol n , o :lat 1n t 1jd v n nood. he't .totfl 
-rohiet , a lsmedo do i n pant roto • , ti j 1 i n v ill 1 
eebrac t da1 wel v rni tied 

1.:.. Het 1A h verbod~n m"t 
aon over de bee11ae1nc v 

el n ~cbben~en it b* c! 1 e l in te tr 
et 0 1 - vrijcev n v 1~ohtfoto • s . 

8 . D instruc .. i v n 28 011t l'C"I' 1954 , 0onf'. L I . 21 6 , ·ordt 1.fasetro -en .. 
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iJI,H T"'n"'E VJJf OORLOG 

IAr. 1J . i..,9/ on.! 

Hler b1J oe 1K U t.oek>r.ea 
octic 020 •an Utt tat, 

• ot'd V'&D ,.. ,. ,.,.~1 e I 

d tSt .,de r.at a: • het flootd 
voor b•r~1d1ng. {28 oktober 

u hn~ hoofa •au laat•tt~r.oa 
o lucht!oto ' • be:1b .o~dt 

old v n de ctie G2C 11-~ 
i n t c 1e te v 

At ohri:f't 

t a-GRA'/ •WAG", 2 l JU~I 19ti6 

. 
h 

.0 

G n1• s f . 

TW> de 

e"t • ceneuur 
en 1e un he\ 

911torl h1i 

ath G2C te wU.• 
1 .oor t1 

'ta en •an de 
t &YU • 

t et. C. Stat, 



J 

Al pitein b n ik in dionat lj ~oninkl1Jk Lucht ch~ •n 
chi, s cue plaatet bi j b t Boor rli r v d• KOD1nkl1 Jk LW1 

02, ure u c2. 

op nalnin van door hot ini
ius n Publi k R ont. ~ ratrekt 

ro
publ1ce r de 

la.d" van 2) ,;iu
n luobtroto van 

o •d1t1• waa gepu-

•a contro o van bet 1 j 02C2 aanw zigo luchttoto-aJ'C ht bleek dat 
d 121 :toi> uiet o rlJ.er ,... op no en an niet ten oenauu.r ••• unge-

oden. 
Aansezien bij de luohtfoto • na van de toio a t n1 t ••rd ver

old, l de et te1 t det e 11 olderlander er " 1 die liiet "Amte • 
a u a4" itge tt, n1 t in ot au h van o n luobtto oversunnins, 

h o ik 1J a\ de .bootdre4al ~t.e T&n vo moe.:ad• p•r• in verbind.ing 
a told. 
Op Qi n .,r11ng, t l toni c ateld Mn de o et van d.e x· dakt\e, de .r--wie oae U0'2\foto t badt we'1gerd.o bij 11iJ 4• 
na&.4 ~1'o1ogr t t uoa. on, l"dO():t n n ere coni.l"ol• ot de 

GW\lot roto f in h t o nit waa van •en l~ohtfotovetr8W11ling, onmo
·eli.jk. bl k. 
I. olse t Baoluii luc tfotoarafio ie h•t var od n £onder vooraf 
T•rkre en toeate 1ins luoht!oto•a van bet ederlaoda ecbta bied te 
n8':Dftn ot \o a.oen opna n. 
Yooraf zouden wij voor bet opne en alemed• hat publioeron van dee• 

oh~op1" ni or to o!.e 1n5 hct>bit ve:rle nd. lk r d n 8 
ik in verband ei 1jn dienot a el niet kend en. Ik ben ber•td -
1nd1on CU.J door 1Jn aup ri u.ren toeate 1ns wordt v ~le d - dit 
wide .rocht•r b•kond te maken •• 

U atelt ij nu two• oourant n t r bat , t w ten, t "Ar. 
1blac1" n de "0 derland r Pera" v-an 14 aepte b r 1 66, •• r1A 
o:;., e n luc ttoto ia pu'bUoeorcl, waci.rvan nad.ar E l \'tOrden na gaan 
ot ·..an OTertred.ing in de sin Yan 'hot luohttotosratiebeelu1'\ apra 
1a. 



I~ aaaa u1t1ne op 1 n v r laring van 21 aept r 1966 b ijk1b \, 
ua controle van d 1.1 ter band peteld.e cou.rani•n, t we-te , 
"Arn e •• • blad" en 4e "0 ld•rlander Pera" van 14 aepte •r 1966, 
waarin luobtfoto'a van Arnhem et Terk•er1brU& st n epublio• r4, 
wederom • n overtredins in de sin v n bet elu11 uohttotograf1• 
ia g aaki. 

De luchifoto 1 ni t t n cen1\ur • n he!t u.reau 02C2 a ngebod n. 

enal1 voor d luo tfo1o, waarva.n aprak:• ~•• in 1 u varklar1ng 
van 27 eaptemb r, 14~ ook voor bo••ngeno d• toto • n pu~llka\1•· 
v•rbod. 

D ep~b ice r4e luch\foto van 14 aepte b•r 1966 ia e ontac-. aa-
enae•t•l4 vanat ~ n negatlet. et is op dued.ani 1 ge ui\geyoer4 

d t de l1 ins Y n d. r b'h• 1bru n cl vins a rvan de re 11.-
t ua \ie •• reeet\. D &e fd bru • betie fde n•aa~i r la d.Q.T. ••n 
toto onta link• do.am aa\ ~ro ect• rd. 







MINISTERIE VAN DEFENSIE 
GENERALE STAF 

SECTIE : H. JC.K. L • .Bur. 
Q2C2 

Van Speijkatr. 54 
' -Grav nh 

STELLER : tapt . 

10 au 

~TEREENVOLGENS NAAR: 

• i jkapoU 'Ue, 
.A:td. Luohtva r t , 
Sobi p hol. 

AANTEKENINGEN, behorende blj: 

D 

BIJGEVOEGDE RETROACTEN: 

1 lucbttoto (k.rant nknipaol ult t Arnh•m• 
gblad) 

1. In h t Arnh a Dagblad van 23 juli 1966, uit gegeven 
door d Gelderland• r Pera, Lange llezelatra t 21 te 

ijm gon is b1 Ja-voe14e lucbttot o gepubl1ceerd van de 
atad Arnhem waarop t8Tene de T• rkeerabrug ov r d• 
Nedar-Ilijn duidaliJk ataat atsebecld. 

2. Uit •~iligh ideovenregtnaen atant senoem4• brug ala 
geolae i tioe rd obJ&at op de elautol puntenlijat aan

ogeven en ia derbal•• hat publiceren van e n luohttoto 
danrvan, verbod n. 

3. a teletoniaobe intormati o biJ de Oelderlander Pera 
wi e de&e luobtfoto had ~leTerd daolda de Adjunct 
Uootdredaohur, do He r mi J mode dat hij de 
na niet wi l da n~•n 1.v.m. eventue l da ruit vo .rt
vl oei ando nadelige geTol gen voor de botrokken toto

6
raaf 

on dat de 'leld• rlander .P"r• d.aart oe opdraont 1.1ad 
p~·ven . 

4. l>aarop ia door adj aan voomoemde Adjunot Eoo!dHda.et.ur 
m degedaol d dat d Gelderlander Pera a l a opdraoht geeta•e1 
aanapr&keli jk sal ord n geatel d vaer de geoonatat eerde 
overtrediNf ~an hoi Beeluit Lucht totogr&1'ie,,a1jndea 

a. Bet sander • er sunn_ing van de i niater van Detenaie 
do rt vorvaarditpn van luoht tot o ' • uit • n vli•gtuiff 

b. H t ZJndar toeete.u.U.ng v.11 de bovoogde instantie 
publio:?ron van ~ .1 luo.LrU'oto aarop • n gecl aaaitioe 1d 
obJ ~ct eta.at at b l d. 

5. I n Y rban4 t hot b~venetaande T r aoek 1.k U 4e d rtoo 
v• r•1ato t~eaolen te newen. 



OE GELOERl.J NDER-PSR..C\ 

Twee, tot drte jur u de 
optimistJldtt voonpelling De 
den van de GemeentellJllt B 
genadYMlcommmae IPlden tn 
Interim-rapport, waarln sij 
u1tspraken ~our een tweede 
biJ het ~dlpl n dat 
hu d1ge brug m dden 1967 aan o I ~it P. .. ._ ______ _ 

llNNENl 

1 
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02'!2 

IHijkapolt~u. atd.. Lucb'
vaart. 

2 luchttoto'• (kraatealcaip••l• u1t de Apeldooraae Couraat) 

I• 4• li•1.11r• Apel oo.ra•• Couraai vaa 2<>-4-1963 1• • • 
luchtroto vaa !peldoora ,.»U'bl.1oe•r4 g~elk• 
YH'Yaar41&d(op••ome•) waa 4oor 4e b.r. __, •ijacl• 
perato'~ n11 bOTe .... C>ellll. upl......__ 
TU4••• ••• tel.t. on4erliCIQ4 .. t de U-... Bootclredaot•lll' ? 
na YOorao-4• cwraat) be'b 1k 4e b.r. - P!ft .. • op bet 
lucbtto\o'be9lu1t. 
A&a••l• bU 4•M overlredbc wner· soa4er 'bijbedoe11Jac 
aeett ••••• •• la •SJa omSt•t•tcl YOlkOMa :ta goeder 
trouw b .. tt gebe.Mdel4, £0&1• mit mU• Yel"'Mer i• •bl•k••• 
heb 1k de hr. d• wwara._t.ag pp••• ia cl• toekoaat 
i•t• cl•rplijka alet ae•r te lat.a Yoorkoaea • .... 
Ia 4e/Apel4oora•• C:ov.raat n.a 8 •• 12 juai 1963 sija wedaroa 
luobttoto'• orpaoaea, 1Nlke llooptwu.rachijJllijk oolc 
door 4• hr. Eij• &••••~· 
Bff.oel4e toto' • sija lriJ oa• a.1. ab't bekead, W&'\ wel h•'l 
69Tal SOU Sija eeweeat, ala de foto'a door Ha WOhttOtO
Tel"l\l-aaiaghOUder warea s-akt. 
lk Yerzoek U hleru.a bet aodip t• will•• doea, aaapdea 
dit teit 1a •tr.Ud i • .. t het 19"\!sic4• a.rt .2 ..._ h•' 
luchtto~bealuit. 
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COMITE VERENIGDE CH EFS 

VAN STAVEN 

Nr 8-1)2 !J 
8;,t.;en I 1 'l 

·s-Gravenhoge, 

Onderwe1p I In true ti c D ur l chtf 0 0 . • 

B1Jgaand mo 1 Uw xcellentie aanbieden 
./. n doordruk "nlD hat adTies aan z13n Excell n-

tie de Minister "1lD en 1• betretf ende bet in 

:aargine genoellde . onderwerp, waaroairent 1Us an 
de Generale S'tat en de Luchtmacht s'~ OTereen
•'t•lllD1J18 is bere1k,. 

Daarb13 zij n& iekend d t 1naiadele 1s 
oyereenseko en dat t detacheren TaD een veili&
heidaonderotficier Yan de KLu bi~ de Secti• G2 
HCGS niet l&DB r oodz 11jk wordt geacht. 

!n> I IZ 
----- -e::.cw.11 

MN : Chet .Lu.ohi-cht Sta:t 
Chef Genarale Stat.,,,,.,-

1aas Chef Marine Stat. 

De foorz1,ter Coaitl Yerenigde 
Chefs T&D. StaYen, 

v/d De Oh•f Oezaaenl.i~k• Stat, 
De Gen•raal llajoor , 

Vet:toe~e b I beJnl .. oord no d11um en numm~r le .. ermelden 

1Q5 
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