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399C U R R I C U L U M  V I T A E

CURRICULUM VITAE

Dirk Starink (1950) diende na zijn officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in 
Breda tot 2005 als technisch officier in de Koninklijke Luchtmacht, waarin hij uiteenlopende 
nationale en internationale functies vervulde. In 1993-1994 was hij commandant van wat tegen-
woordig het Logistiek Centrum Woensdrecht is. Eenmaal generaal geworden was hij verantwoor-
delijk voor alle grote luchtmachtprojecten en werd hij in 1999 Directeur Materieel klu en lid van 
de Luchtmachtraad. Na drie jaar plaatsvervangend bevelhebber te zijn geweest volgde in 2004 
zijn benoeming tot Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten met de rang van luitenant-generaal. 

Starink vervulde tussen 1994 en 2004 achtereenvolgens de functies van adjunct-hoofdredac-
teur van de Militaire Spectator en voorzitter van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de 
Krijgswetenschap. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over luchtvaart- en mili-
tair-historische onderwerpen.

Na zijn actieve loopbaan leidde hij tussen 2005 en 2008 de Leergang Topmanagement Defen-
sie op het Instituut Clingendael. Sinds 1 januari 2009 is hij voorzitter van de Netherlands Aero-
space Group, de branchevereniging van de Nederlandse vliegtuigindustrie. Daarnaast is hij in 
2011 benoemd tot bestuursvoorzitter van de faculteit Militaire Wetenschappen van de Neder-
landse Defensie Academie.


