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7W O O R D  V O O R A F

WOORD VOORAF

Mijn grootvader Dirk Starink meldde zich in 1916 vanuit de Vrijwillige Landstorm als technisch 
werkman bij de Luchtvaartafdeeling op Soesterberg. Hij bleef in de jaren tussen de beide 
wereldoorlogen als onderofficier ‘vliegtuigmaker’ aan het luchtwapen verbon den en overleed in 
1941 na een periode van Duitse krijgsgevangenschap. Juist omdat ik hem niet heb gekend, groeide 
tijdens mijn luchtmachtcarrière (1967-2005) de nieuwsgierigheid naar de omstandigheden 
waaronder mijn grootvader bij het vooroorlogse luchtwapen had gediend. De ‘jonge jaren van 
de luchtmacht’ bleken echter nauwelijks sporen in de militaire geschiedschrijving te hebben 
achtergelaten. Als bevelhebber der luchtstrijdkrachten moest ik constateren dat de enkele 
luchtmachtmedewerkers van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (nimh) druk 
waren met de vastlegging van de recente geschiedenis van het luchtmachtoptreden na de Koude 
Oorlog. Zo besloot ik na mijn leeftijdontslag in 2005 de geschiedenis van het luchtwapen in het 
Nederlandse leger in de periode 1913-1939 zelf te onderzoeken en in de vorm van een proefschrift 
te publiceren.
 Ik ben mijn promotores, prof. dr. H. Amersfoort en dr. J.A.M.M. Janssen, veel dank verschul-
digd voor de spontane wijze waarop ze mijn initiatief hebben gesteund en voor hun hulp en 
begeleiding bij de totstandkoming van deze publicatie. Zij hebben mij gewezen op de bredere 
kaders waarbinnen de ontwikkeling van het luchtwapen als onderdeel van het Nederlandse 
defensiebeleid plaatsvond, tegen de achtergrond van de enorme evolutie in de internationale 
militaire luchtvaart. Ook hebben zij mij niet gespaard in hun commentaar op het manuscript, 
waardoor het een opmerkelijke verbetering heeft ondergaan.
 Veel profijt heb ik bij dit onderzoek gehad van de spontane ondersteuning vanuit het nimh 
en de Nederlandse Defensie Academie, waarvoor ik de verschillende mede werkers mijn oprechte 
dank uitspreek. Een bijzonder woord van dankbaarheid geldt Frits Gerdessen, de onbetwiste 
deskundige op het gebied van de lva, die mij alle details van zijn uitvoerig archiefonderzoek 
welwillend ter beschikking stelde. Tot slot een woord van hulde aan mijn echtgenote Henny, 
die dacht dat er na mijn actieve luchtmachtloopbaan meer ruimte zou zijn voor gezamenlijke 
activiteiten. Zij heeft moeten ervaren hoeveel vrije tijd een hobby en een proefschrift opslokken 
en toch heeft zij mij daarin ten volle gesteund.
 Het stemt mij tot grote tevredenheid dat ik dit onderzoek kan afsluiten in het jaar dat het 
Nederlandse luchtwapen zijn honderdjarig bestaan viert en ik hoop met dit boek een goede 
bijdrage te kunnen leveren aan de geschiedschrijving van de jonge jaren van de luchtmacht. 
Het is daarmee een eresaluut aan al die mannen die het vooroorlogse luchtwapen hebben 
vormgegeven, onder wie mijn grootvader, en aan hen draag ik dit boek dan ook op.


