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Dirk Starink is oud-bevelhebber der luchtstrijdkrachten en heeft
meerdere publicaties over de Nederlandse luchtvaart op zijn naam
staan.

VOUW

VOUW

NI M

NI M

DE JONGE JAREN
VAN DE LUCHTMACHT
Het luchtwapen in het
Nederlandse leger 1913-1939
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Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
(NIMH) in Den Haag is een gespecialiseerd kennisen onderzoekscentrum op het gebied van de
Nederlandse militaire geschiedenis. Het instituut
publiceert wetenschappelijke studies, verzorgt
onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en
universiteiten en maakt zijn verworven kennis en
audiovisueel bezit toegankelijk voor een breed
publiek. Voor informatie, zie: www.defensie.nl/nimh

Nog maar honderd jaar geleden werd de Nederlandse krijgsmacht
verrijkt met het luchtwapen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte
het vliegtuig een geweldige ontwikkeling door en domineerde het
internationaal de strategische discussie. Dit boek beschrijft de zoektocht naar deze nieuwe dimensie in oorlogvoering in de periode tot
aan de mobilisatie van 1939. Naast maatregelen op terreinen als
organisatie, personeel en materieel wordt aandacht besteed aan de
nauwe relatie van het luchtwapen met de vliegtuigindustrie.
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