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Het prototype van de Koolhoven Fk.58-jager was in april 1939 ter beproeving door verschillende vliegers van de 
Militaire Luchtvaart op Soesterberg. Door de gewenste wijzigingen en het Britse embargo op de Taurus-motoren 
werd geen van de 36 bestelde Fk.58’s geleverd.

Chef van de Generale Staf I.H. Reijnders (midden), Inspecteur der Militaire Luchtvaart M. Raaijmaakers (links) en 
Directeur Materieel Landmacht U.J.W. Roldanus (rechts) in oktober 1937 bij de bezichtiging op Schiphol van het 
prototype van de Fokker T.V-luchtkruiser. Geheel links Fokker-directeur J.E. van Tijen.



Een Hawker Hurricane. De generaals Reijnders, Raaijmaakers en Best adviseerden minister Van Dijk unaniem tot 
de snelle aanschaf van deze moderne Britse luchtverdedigingsjager, maar de minister koos toch voor de Fk.58 van 
Koolhoven.

Op deze foto uit 1938 van het organiserend comité ter viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de lva staan 
de twee commandanten van de in april 1939 gemobiliseerde operationele formaties van het luchtwapen: geheel 
links majoor H.G. van Voorthuijsen (commandant 1 lvr) en derde van links majoor J.H. Sar (commandant 2 lvr).



Met zijn lezing over de toekomst van het lucht-
wapen op 12 maart 1937 had kolonel P.W. Best als 
commandant van de Lva diepe indruk gemaakt. 
Ten tijde van de mobilisatie was hij verantwoorde-
lijk voor de luchtverdediging van Nederland.

F.A. van Heijst was de oudste vlieger van de Lva 
en werd op 1 april 1937 de eerste commandant uit 
eigen gelederen. Bij de reorganisatie van 1 novem-
ber 1938 werd hij aangesteld als commandant van 
de Luchtvaartbrigade en waarnemend Inspecteur 
der Militaire Luchtvaart.



Ten tijde van de mobilisatie van 1939 was de Fokker T.V als luchtkruiser verouderd en werd het toestel ingezet als 
bommenwerper, hier geëscorteerd door twee Fokker D.xxi-jachtvliegtuigen.

Het uitvoeren van grote revisies door het Luchtvaartbedrijf, zoals hier aan een Fokker C.IX, werd in 1937 op aan-
dringen van de vliegtuigindustrie ter discussie gesteld.
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Door getalm met de aanschaf van moderne strategische verkenners was de Militaire Luchtvaart tijdens de mobili-
satie van 1939 aangewezen op de verouderde Fokker C.X.

In plaats van onmiddellijk beschikbare Duitse lesvliegtuigen voor de gevorderde jachtvliegopleiding kocht 
minister Van Dijk bij Koolhoven FK.56-lesvliegtuigen. Enkele werden begin 1940 geleverd en droegen dan ook het 
tijdens de mobilisatie ingevoerde nationaliteitskenmerk, de oranje driehoek met zwarte rand.



De sectie Luchtvaart van het Commando Luchtver-
dediging stond onder leiding van kapitein van de 
Generale Staf P.J. de Broekert (hier nog afgebeeld 
als eerste luitenant).

J.A. Bach kreeg zijn vliegopleiding bij de Lva op 
Soesterberg, maar stapte in 1927 over naar de 
Mld en trad later in dienst van de Klm. Tijdens de 
mobilisatie van 1939 werd hij als reserve-kapitein 
belast met de oprichting van een nieuwe eenheid 
jachtvliegtuigen voor het Veldleger, uitgerust met 
de Douglas 8a-3n. Na de meidagen van 1940 uitte 
hij ernstige kritiek op de oorlogsvoorbereiding bij 
de militaire luchtvaart.


