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Luchtfoto van het naast de Utrechtse Kromhoutkazerne gelegen Fort Vossegat, dat in 1886 de eerste thuisbasis 
van de Nederlandse militaire luchtvaart was. Daar werd het ballonpark ‘Lachambre’ van de Genie ondergebracht.

Een Blériot-vliegtuig voor een vliegtuigtent op het tijdelijke vliegkamp bij De Pettelaar tijdens de herfstmanoeuvres 
in september 1911. Deze oefening toonde het nut van een vliegdienst voor het Nederlandse leger duidelijk aan.



De grondlegger van de 
Nederlandse luchtvaart, C.J. 
Snijders, hier afgebeeld als 
generaal in zijn functie van 
opperbevelhebber van Land- 
en Zeemacht (1914-1918).

Een vliegtuig van de Koninklijke Marine op Soesterberg: de Farman Hf22 met kenmerk M2 met enkele leden van 
het marinedetachement.



Een Farman Hf22-vliegtuig met de Madsen-mitrailleur voor op de bemanningsgondel gemonteerd.

Luitenant A. Plesman (uiterst rechts) samen met enkele collega-vliegers in 1917. Twee jaar later organiseerde hij 
de Elta en werd hij de eerste directeur van de Klm.



Koningin Wilhelmina en generaal Snijders inspecteren op het strand van Scheveningen de vliegtuigen die deelne-
men aan de militaire rondvlucht op 6 maart 1916. Geheel links kapitein Walaardt Sacré.

Aankomst van een in het najaar van 1917 per spoor uit Duitsland aangevoerd Fokker D.III jachtvliegtuig.



Het vliegveld Schiphol in de jaren twintig. Van links naar rechts: de militaire kazerne, de zes militaire hangars, het 
stationsgebouw met het platform voor verkeersvliegtuigen, de klm-hangars met daarachter de Fokkerloods en 
helemaal rechts de grote klm-hangar.

In 1927 schafte de Lva drie Fokker F.viia/3m-vliegtuigen aan om de vordering van Klm-vliegtuigen als bommen-
werpers in vredestijd voor te bereiden en de bomrekken te beproeven. 



Scheidend commandant Hardenberg (midden), zijn opvolger Van Santen (links) en de gedecoreerde sergeant-ma-
joor J. Bakkenes (rechts) nemen op 31 oktober 1929 voor het hoofdgebouw op Soesterberg het defilé af ter gele-
genheid van de overdracht van het commando over de Lva.

Het Fokker C.V-tweepersoonsjachtvliegtuig. Gelet op de prioriteit van de verkennings- en waarnemingsdienst 
waren de jachtvliegtuigen vooral bedoeld ter bescherming van de verkenningsvliegtuigen.



De kleine staf van de Inspecteur der Militaire Luchtvaart, met generaal Raaijmaakers zittend in het midden en 
majoor Zegers aan zijn rechterzijde, was verantwoordelijk voor het ontwerpen van de plannen voor de uitbreiding 
en modernisering van het luchtwapen in 1936-1938.

De beleidsverantwoordelijken van het tienjarenplan voor de uitbreiding en modernisering van het Nederlandse 
luchtwapen: minister H. Colijn tussen de generaals I.H. Reijnders (links) en M. Raaijmaakers (rechts) tijdens de 
lunch ter gelegenheid van Colijns afscheid als minister van Defensie op 26 juni 1937.



Het prototype van de Fokker G.I-jachtkruiser was in april 1937 ter beproeving op Soesterberg en kwam tegemoet 
aan de veranderde opvattingen over de uitrusting van het luchtwapen met jachtvliegtuigen in plaats van lucht-
kruisers.

De hoofdbewapening van de Fokker T.V-luchtkruiser bestond uit een in de neus aangebrachte 20mm-Tankbüchse 
van het Zwitserse fabricaat Solothurn. Aan de onderzijde van de romp zijn de (gesloten) deuren van het bommen-
ruim zichtbaar.


