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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de 
Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
              tenanker@kpnmail.nl 

 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk 
verbonden aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving 

zoals daar is vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een 

teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan 
puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 
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MARINE-LUCHTVAARTDIENST  ……   
Ontwikkeling & kort overzicht 
De beginjaren 

De luchtvaart stond in het begin van de 20de eeuw nog in haar kinderschoenen.  
Tijdens de eerste wereldoorlog bleek al snel dat het vliegtuig een steeds grotere rol in de 
oorlogsvoering zou gaan spelen en de ontwikkelingen  en ervaringen stegen dan ook 
aanzienlijk in deze periode voor de oorlogvoerende landen. In Nederland stelde  de Minister 
van Oorlog in oktober 1912 voor om per 1 juli 1913 een militaire luchtvaartorganisatie op te 
richten  met als gevolg dat op die datum op een vliegterrein bij Soesterberg officieel de 
Luchtvaartafdeling (LVA) van  het leger, onder bevel van de Chef v/d Generale Staf, werd 
opgericht. De Marinestaf had kort daarvoor, op 29  mei, een bezoek gebracht aan 
Soesterberg en naar aanleiding daarvan stelde de Marinestaf de minister voor een marine 
vliegdienst op te richten die nauw moest aansluiten bij die van de landmacht. Eind 1913 
stelde de  Minister van Marine in zijn begroting gelden beschikbaar te maken voor een 
marinevliegdienst met als doel dat  marineofficieren ervaring konden opdoen met het 
vliegen en zodoende personeel op te leiden voor een dienst,  ter verkenning van 
vijandelijke schepen vanuit de lucht. In die tijd was de gedachte dat een aparte vliegdienst  
voor de marine gerechtvaardigd was omdat maritieme vliegers die vooral van 
waterviegtuigen gebruik zouden  gaan maken, maritieme capaciteiten moesten bezitten. De 
Britse marine was al enkele jaren daarvoor, in februari  1911 gestart met vliegopleidingen. 
In juli 1914 kreeg de marine, voor de opleiding van marine-vliegers, haar  eerste vliegtuig, 
een nieuwe Farman HF-22. Het werd vanaf Soesterberg gevlogen en gedurende de eerste 
jaren  werkte de marinevliegdienst intensief samen met de Luchtvaart Afdeling, maar op 11 
juli 1917 liet de Chef van  de Marinestaf (CMS) aan de commandant van de Luchtvaart 
Afdeling te Soesterberg weten dat de MLD op  eigen benen ging staan en op 18 augustus 
1917 werd de ‘Marine-Luchtvaart Dienst’ (MLD) officieel opgericht.  De MLD verhuisde 
eerst naar Veere en vervolgens naar vliegveld de Kooy bij Den Helder. In de volgende jaren  
werd nog vaak in politieke en militaire kringen gediscussieerd of beide luchtvaartdiensten 
nu gescheiden of  gezamenlijk zouden gaan opereren. 
 

Nederlands Indië 
De positie van de Marine in Nederlands-Indië speelde hierbij een grote rol. Het belang van 
het vliegtuig voor de   marine werd al snel bewezen. Enerzijds vanwege verkenningen voor 
de vloot. Maar in Nederlands-Indië was   ook de bewaking van de noordelijke 
zeetoegangen belangrijk. In dat voormalige koninkrijksdeel, waar de MLD   vanaf 1919 
vloog, verliep alles zeer snel. De Marineluchtvaartdienst nam vliegkamp Tandjong Priok 
over van   het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, en in 1925 kwam vliegkamp 
Morokrembangan bij Soerabaja in   bedrijf. Met vliegboten konden vanaf 1926 lange 
afstanden worden gevlogen. Dit gebeurde achtereenvolgens   door de Dornier Wal, de 
Fokker T-IV, de Dornier Do-24K en vanaf 1941 de Consolidated PBY-5 Catalina. Het   
zwaartepunt van de MLD lag onbetwist in dit deel van het koninkrijk. Zo voerde de dienst 
veel verkennings   vluchten uit voor de vloot. Vlak voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog beschikte de MLD over 34   Dornier DO-24K en 25 Catalina’s vliegboten, 8 
Fokker C-XI W drijvervliegtuigen voor de kruisers en 10   verouderde Fokker T-IVa’s.    
 

Europa 1940-‘45 
Anders was dat in Nederland, waar de MLD niet meer beschikte over vliegtuigen om 
vlootbasis Den Helder te verdedigen. Dit was de taak van de Fokkers D-XXI van de 
landmacht op De Kooy. Maar ondanks hevige tegenstand waren zij op 10 mei 1940 niet 
opgewassen tegen de Duitse overmacht.  
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Een aantal MLD-vliegers zag wel kans om met acht Fokkers T-VIIIW 
torpedobommenwerpers naar Engeland te vluchten. Op 22 mei 1940 arriveerden zij op 
Calshot, vliegbasis van de Royal Air Force. waar in augustus 1940 de oprichting volgde van 
de squadrons 320 en 321 Dutch Squadron RAF met respectievelijk Fokkers T-VIIIw en 
Avro Ansons-toestellen die ingedeeld werden bij het Britse Coastal Command. Deze 
toestellen bleken in oorlogssituaties niet te voldoen en werden al snel vervangen door de 
Lockheed Hudsons. Deze vliegtuigen moesten konvooien begeleiden en beschermen, 
maar ook vijandelijke ertstransporten op de scheepvaartroute Narvik-Rotterdam aanvallen. 
De grote verbetering kwam toen het squadron de beschikking kreeg over B25 Mitchell 
middelzware bommenwerpers en werd ingedeeld bij de 2nd Tactical Air Force van de RAF. 
Zonder afbreuk te doen aan andere krijgsmachtonderdelen, kan gezegd worden dat 320 
Dutch Squadron RAF het productiefste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 2 augustus 1945 kwam het squadron onder de Marine 
Luchtvaartdienst en werd pas in 2005 opgeheven.  
 

Pacific 1942-‘45 
De strijd in Nederlands-Indië was kort maar hevig. De MLD-vliegtuigen hadden geen schijn 
van kans tegen de moderne Japanse jagers. Na de Slag op de Javazee op 27 februari 
1942 volgde de evacuatie van de resterende 52 vliegtuigen naar Australië en Colombo. In 
Australië schoten Japanse toestellen op 3 maart 1942 tijdens een nachtstop negen 
vliegtuigen in brand. Daarbij kwamen 48 mensen om het leven, onder wie 32 vrouwen en 
kinderen. In China Bay (Ceylon) kwam in juli 1942 opnieuw vliegtuigsquadron 321 in dienst, 
dat met Catalina’s lange patrouillevluchten maakte op de Indische Oceaan. Ongeveer 
tegelijkertijd startte de opleiding van nieuwe vliegtuigbemanningen bij The Royal 
Netherlands Military Flying School in het Amerikaanse Jackson (Mississippi). Twee 
groepen van twintig MLD vliegers gingen naar het Verenigd Koninkrijk voor een opleiding 
tot carriervlieger. Zij werden ingedeeld bij vliegtuigsquadron 860 en vlogen met Swordfish-
vliegtuigen vanaf de twee Nederlandse Merchant Aircraft Carriers. Dit waren de Shell-
olietankers Macoma en Gadila, die over een vliegdek beschikten. Vliegkampschepen 
hebben in de Tweede Wereldoorlog hun waarde bewezen en de rol van het slagschip 
volledig overgenomen.  
 
Na oorlogse jaren  
Het is daarom niet verwonderlijk dat de marineleiding na de oorlog besloot een 
vliegkampschip in dienst te nemen. In bruikleen van Groot-Brittannië werd in 1946 de HMS 
Nairana als Hr.Ms. Karel Doorman in dienst gesteld en uitgerust met Firefly-
jachtbommenwerpers. De Doorman bracht in dat jaar vliegtuigsquadron 860 naar de ‘Oost’, 
waar de geëmbarkeerde Fireflies op 12 oktober landden op vliegveld Kemajoran. Samen 
met de Dakota’s en Catalina’s verleende het squadron luchtsteun tijdens de politionele 
acties (de militaire operaties die Nederland in die tijd op Java en Sumatra tegen de 
uitgeroepen Republiek Indonesië ondernam). De Koninklijke Marine nam de wederopbouw 
van de MLD voortvarend ter hand. Er kwam nieuw materieel en de marine nam Valkenburg 
in 1947 over van de luchtmacht. Voorts werd de Opsporings- en Reddingsdienst ingesteld 
en De Kooy weer opgebouwd. In 1948 liep de tweejarige bruikleenperiode van de ex-HMS 
Nairana ten einde en besloot de marineleiding over te gaan tot aankoop van de Britse light 
fleet aircraft carrier HMS Venerable, die ook de naam Karel Doorman kreeg. Op 28 mei 
1948 volgde in Portsmouth de indienststelling. Met 13.000 ton was dit het grootste schip dat 
ooit bij de Koninklijke Marine in dienst is geweest. Fireflies, Seafuries, Sikorsky-helikopters, 
Avengers, Seahawk-straaljagers en Trackers landden en stegen op van de carrier die in 
1968 door brand voortijdig uit dienst werd gesteld. In de jaren vijftig bereikte de MLD een 
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enorme omvang met vier vliegkampen, elf squadrons, ruim tweeduizend man personeel en 
de MLD-bemanning op de Hr.Ms. Karel Doorman.  
 
Opleiding 1914-‘16 Vliegbasis Soesterberg  
De allereerste marinevliegers werden opgeleid bij de leger ‘Luchtvaart Afdeling’ (LVA) op 
de heide bij Soesterberg waar gezamenlijk met de vliegers van de LVA werd geoefend in 
alle aspecten van deze nieuwe oorlogsvoering. De marine kreeg in juli 1914 haar eerste 
vliegtuig, een Farman HF-22, wat gebruikt werd om de marine officieren op te leiden tot 
nautisch vlieger. In april 1916 verhuisde het marinevliegtuig naar het Marinevliegkamp 
Schellingwoude. 
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1916-‘23 Marine-Vliegkamp ‘De MOK’ op Texel 
Vanaf 21 augustus 1917 werd de voorgezette vliegopleiding verzorgd vanaf het 
marinevliegkamp De Mok op Texel. Maar doordat dit vliegkamp niet geschikt bleek te zijn 
als basis voor landvliegtuigen, als start en landingsbaan werd namelijk het strand gebruikt, 
moest men uitkijken naar een geschikter terrein. Uiteindelijk koos men voor de aanleg van 
een marinevliegkamp aan het Noord Hollands kanaal, ten zuiden van Den Helder. 
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1918-’40 Marine-Vliegkamp ‘De Kooy’ te Den Helder 
 
Het Marine-Vliegkamp ‘De Kooy’ werd op 17 oktober 1918 in dienst gesteld, het gehele 
vliegkamp was omgeven door een ringgracht. De werkplaatsen, de verblijven voor de 
officieren en de overige manschappen waren grotendeels van hout opgetrokken. Op De 
Kooy werd de grondslag gelegd voor de gehele personeels- en materiaalsvoorziening van 
de Marine Luchtvaartdienst zowel voor Nederland als voor de gebieden overzee.  
Op de Kooy kregen alle vliegtuigen en motoren van de MLD hun periodieke 
onderhoudsbeurten en werden tevens de opleidingen verzorgd voor de marine-vliegers en 
het onderhoudspersoneel. De vliegopleidingen begonnen in 1918 met enkele 2 persoons 
lesvliegtuigen, de cursisten waren zeeofficieren die na het met gunstig resultaat doorlopen 
van de opleiding als ‘Officier-Vlieger’ kwalificeerden voor het brevet ‘Vlieger’ en/of het 
brevet voor ‘Zeewaarnemer’.  
Voor bemanningsleden en onderhoudspersoneel werden nieuwe kwaliteiten en brevetten 
ingesteld.  
 

Officieren-vlieger 
Voor de oorlog bestonden er zowel in Nederland als in Nederlands Indië geen adelborsten 
voor de vliegdienst.  Men werd aangenomen als Aspirant Officier Vlieger (ASOV) en tot mei 
1940 vond de opleiding plaats op een  vliegkamp in Nederland. Na afloop van de opleiding 
werd men benoemd tot officier-vlieger der 3de klasse.   
De graderingen voor officieren-vlieger waren:  - Officier-vlieger der 3de klasse i.r.g.m. LTZ 
3  - Officier-vlieger der 2de klasse i.r.g.m. LTZ 2  - Officier-vlieger der 1ste klasse i.r.g.m. 
LTZ 1  - Hoofdofficier-vlieger der 2de klasse i.r.g.m. KLTZ  - Hoofdofficier-vlieger der 1ste 
klasse i.r.g.m. KTZ   
 
Na mei 1940 werd de opleiding volgens hetzelfde principe voortgezet in Nederlands Indië 
en na de capitulatie  van Indië in 1942 in Amerika bij de Royal Netherlands Military Flying 
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School (RNMFS) te Jackson. Ook waren  er beëdigde officieren die zijn overgestapt naar 
de MLD voor een opleiding tot vlieger en/of waarnemer. Tijdens  de oorlog, na het afsluiten 
van de opleiding op de RNMFS, liepen sommige kandidaten mee in de opleiding van  de 
RAF.  

  
 

Als proef werd in 1922 eenmalig een vliegopleiding voor dienstplichtigen zonder rang 
gestart. 

Vliegtuigmakers 
In 1917 werden ingesteld de kwaliteiten: 
- Vliegtuigmaker-Metaalbewerker 
- Vliegtuigmaker-Houtbewerker 
- Vliegtuigmaker-Bekleder/Parachutepakker 
In 1934 word de benaming voor de vliegtuigmakers (M), (H) en (B) der 1ste klasse 
veranderd in 
vliegtuigmakermaat (M), (H) of (B). 
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Tot 1934 was er een opleiding waar leerlingen-vliegtuigmakers M, H, en B werden opgeleid 
tot vliegtuigmakers 
der 1ste klasse M, H en B en een opleiding voor vliegtuigmakers der 1ste klasse M, H en B 
tot korporaal 
vliegtuigmaker M, H en B. In 1934 veranderde de benaming van vliegtuigmaker der 1ste 
klasse M, H, en B in 
vliegtuigmakersmaat M, H of B. De opleidingen werden nu ook aangepast in een driejarige 
opleiding waar 
leerlingen-vliegtuigmakers M, H, en B werden opgeleid tot vliegtuigmakersmaat M, H en B 
en een opleiding 
voor vliegtuigmakersmaat M, H en B tot korporaal vliegtuigmaker M, H en B. De totale 
opleiding was verdeeld 
over 3 leerjaren. 
 
Vliegtuigmaker Metaalbewerker 
- In het begin van 1932 waren 31 vliegtuigmakers (M) 1ste klasse in opleiding voor 
korporaalvliegtuigmaker 
M en 20 leerlingen-vliegtuigmaker (M) in opleiding voor vliegtuigmaker (M) 1ste 
klasse. Hiervan werden gedurende 1932 14 vliegtuigmakers (M) 1ste klasse bevorderd tot 
korporaalvliegtuigmaker 
M en 10 leerlingen-vliegtuigmaker (M) bevorderd tot vliegtuigmaker (M) 1ste klasse. 
Aangenomen werden in 1932 10 vliegtuigmakers (M) 1ste klasse en 10 leerlingen-
vliegtuigmaker (M) 
- Aan het eind van 1934 waren 14 vliegtuigmakersmaat (M) in opleiding voor korporaal-
vliegtuigmaker 
M en 12 leerlingen-vliegtuigmaker (M) in opleiding voor vliegtuigmakersmaat (M). Hiervan 
werden 
gedurende 1935 8 vliegtuigmakersmaat (M) bevorderd tot korporaal-vliegtuigmaker M. 
Aangenomen 
werden in 1935 2 vliegtuigmakersmaat (M) en 16 leerlingen-vliegtuigmaker (M) 
 
Vliegtuigmaker Bekleder 
- Aangenomen werden in 1932 2 leerlingen-vliegtuigmaker (B) 
- Aan het eind van 1934 was 1 vliegtuigmakersmaat (B) in opleiding voor korporaal-
vliegtuigmaker B. 
- Aangenomen werden in 1935 1 leerling-vliegtuigmaker (B) 
 
Vliegtuigmaker Houtbewerker 
- In het begin van 1932 waren 10 leerlingen-vliegtuigmaker (H) in opleiding voor 
vliegtuigmaker (H) 1ste 
klasse. Hiervan werden gedurende 1932 5 leerlingen-vliegtuigmaker (H) bevorderd tot 
vliegtuigmaker 
(H) 1ste klasse. Aangenomen werden in 1932 2 leerlingen-vliegtuigmaker (H) 
- Aan het eind van 1934 waren 2 vliegtuigmakersmaat (H) in opleiding voor korporaal-
vliegtuigmaker H 
en 4 leerlingen-vliegtuigmaker (H) in opleiding voor vliegtuigmakersmaat (H). Hiervan 
werden 
gedurende 1935 2 vliegtuigmakersmaat (H) bevorderd tot korporaal vliegtuigmaker (H). 
Aangenomen 
werden in 1935 6 leerlingen-vliegtuigmaker (H) 
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De hierboven afgebeelde foto vertoont een groep korporaal vliegtuigmakers-houtbewerkers 
in front van een Mosquito jachtvliegtuig, die in begin 1946 in England een cursus volgen in 
moderne houtbewerking. Op de linkermouw het eenheidsdistinktief van de vliegtuigmaker. 
De Mosquito was een snel vliegtuig, dat helemaal van gelaagd triplex en balsahout-
sandwich constructie werd gemaakt. 
De MLD had plannen om een paar van deze machines aan te schaffen, vandaar alvast 
vooruitlopend daarop de cursus. Maar planningen lopen niet altijd recht toe recht aan, en 
het merendeel van dit groepje beëindigde de Mosquito cursus voortijdig en werden vanuit 
Engeland rechtstreeks naar de Oost gestuurd. 
 
Vliegtuigmitrailleurschutters 
 
In 1929 werd ingesteld het brevet: 
- Vliegtuig-mitrailleurschutter 
 
 
Onderofficieren-vlieger 
De opleiding voor vlieger wordt omstreeks 1930 ook opengesteld voor onderofficieren 
waardoor de kwaliteit Onderofficier-Vlieger wordt ingesteld. In de jaren dertig kwam men als 
leerling onderofficier-vlieger bij de Koninklijk Marine in dienst. Na het volgen van een 
normale opleiding op de Kooy en de Mok, waarbij men werd opgeleid voor respectievelijk 
land- en watervliegtuigen kon men zich kwalificeren voor het marine vliegbrevet. De 
opleiding bestond uit theorie en praktijk op het Marine vliegveld de Kooy, de theorie 
bestond uit het studeren en kennis van vele vliegtuigen om die later in de praktijk te 
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besturen. Vliegtuig herkenning was een groot onderdeel van het onderwijs en werd er 
aandacht besteed aan navigatie, kompas lezen en het bedienen van het radiokompas. De 
praktijkopleiding op landvliegtuigen vond plaats op “De Kooy’, gevolgd door de 
praktijkopleiding op watervliegtuigen op het ‘Mok’. - Van de ploeg 1930 verwierven in 
augustus 1932 7 van de 8 cursisten het marine-vliegbrevet en werden aangesteld tot 
sergeant-vlieger. De ploeg was sinds maart 1932 geplaats bij de MOK voor de opleiding op 
watervliegtuigen. - Voor de ploeg 1931 werden 13 adspiranten korporaal vliegers 
opgeroepen voor beproeving op vliegeraanleg, hiervan werden 2 cursisten ontslagen 
wegens onvoldoende resultaat voor de kaderschool. De resterende cursisten beginnen in 
februari 1932 met hun praktische vliegopleiding, in maart 1932 worden 4 cursisten 
overgeplaatst naar ‘De MOK’ voor de opleiding op watervliegtuigen waarvan er in augustus 
2 slagen voor het marine vliegbrevet. - Voor de ploeg 1932 werden 7 adspiranten korporaal 
vliegers opgeroepen voor beproeving op vliegeraanleg. - Van de ploeg 1933 waren 4 
onderofficieren-vlieger aanwezig die gedurende het verslagjaar de opleiding op 
landvliegtuigen voltooiden en in september en oktober 1935 werden geplaatst op de MOK 
voor het vervolgen van de opleiding op watervliegtuigen. - Voor de ploeg 1935 werden op 7 
september 16 adspiranten korporaal vliegers opgeroepen voor beproeving op vliegeraanleg 
voor 8 beschikbaar gestelde plaatsen..   
 

 
1940-‘45 RAF Opleidingen  
Personeel van de MLD was gedurende de oorlog ingedeeld bij de RAF en konden als 
zodanig ook deelnemen aan opleidingen bestemd voor RAF personeel. Kwalificeerden zij 
voor deze functies en specialisaties was het MLD personeel gerechtigd om de Britse 
halfwings te dragen. In 19411 werden voor de MLD officieel Nederlandse brevetten 
ingesteld: de brevetten: ‘Telegrafist’, ‘Mitrailleurschutter’ en ‘Telegrafist/Mitrailleurschutter’. 
Omstreeks 1943 wordt ingesteld de kwaliteit ‘Vliegtuigschutter’.  
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1 Bij Koninklijk Besluit van 28 augustus 1941, Nr. 2 Vliegtuigmitrailleurschutters  
 
Vliegtuigmitrailleurschutter  
(2e model)  
 
Koninklijk Besluit van 28 augustus 1941 no 2.  
Bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1941 No. 2 is ingesteld het volgende brevet. Voor het 
geheel of gedeeltelijk in Engeland opgeleide personeel van de Marine luchtvaartdienst het 
brevet van vliegtuigmitrailleurschutter en is het volgende bepaald: a. dat het toekennen van 
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deze brevetten geschiedt in Engeland door de Bevelhebber der zeestrijdkrachten en in 
Nederlands-Indië door de commandant der zeemacht . b. dat het onderscheidingsteken 
voor het brevet van vliegtuigmitrailleurschutter zal bestaan uit een van azuurblauwe zijde 
geborduurd, door gouddraad omgeven cirkelvormig veld met een middellijn van 15 mm 
waarin de letter M.S. in goud en aan de linkerzijde waarvan een in gouddraad geborduurde 
onder een hoek van 45 graden naar boven gerichte gespreide adelaarsvleugel, metende de 
afstand tussen het middelpunt van de cirkel en het uiteinde van de vleugel 38 mm. 
Toelating tot de opleiding voor het brevet vliegtuigmitrailleurschutter is mogelijk voor 
schepelingen van alle dienstvakken  
 
Eisen voor toelating  
Om te worden toegelaten tot de opleiding moet de gegadigde voldoen aan de 
geneeskundige eisen voor luchtvarenden.  
De eisen van bekwaamheid voor het brevet vliegtuigmitrailleurschutter zijn: - Grondige 
kennis van de wapens en mitrailleuropstellingen te gebruiken door de schutter. - Kennis 
van de schietmethoden en richtmiddelen in gebruik bij de marineluchtvaartdienst. - Kennis 
van de werking van alle typen munitie en ernstvuurwerken in gebruik bij de 
marineluchtvaartdienst. - Kennis van de veiligheidsmiddelen, welke zich bevinden aan 
boord van een vliegtuig. - Kennis van de tactiek van het uitkijken, de tactiek van de 
vuurleiding en de tactiek van het luchtgevecht. - Goede bedrevenheid in het schieten met 
de vliegtuigbewapening, bestemd voor de vliegtuigmitraillerschutter, alsmede in het 
schieten met de handvuurwapenen, gangbaar bij de marineluchtvaartdienst. - 
Bedrevenheid in het schieten op een luchtschijf met de mitrailleurs van 7,7 mm en 12,7 
mm, waarbij de luchtschijf: o Dwars is van het vliegtuig (100 patronen) o Achter en boven 
het vliegtuig is (100 patronen) o Achter en onder het vliegtuig is (100 patronen) o Zich 
verplaatst recht over het vliegtuig van bb* of omgekeerd met grote relatieve snelheid (200 
patronen) - Bedrevenheid in het schieten met de camera mitrailleur blijkende uit:  Het 
zonder uitwijkmanoeuvres schieten op een aanvallend jachtvliegtuig (2 films)  Het met 
uitwijkmanoeuvres schieten op een aanvallend jachtvliegtuig (2 films); Bedrevenheid in het 
opheffen van alle storingen aan het gebruikte wapen alsmede het geven van dagelijks 
onderhoud aan dat wapen. Ter versterking van het aantal operationeel bij 320 Squadron 
ingedeelde vliegtuigmitrailleursschutters werden begin 1941 een aantal op Curacao 
geplaatste mariniers voor dienstneming bij het squadron aangeworven. Na aankomst in 
England ontvingen zij met ingang van 9 april 1941 bij No. 1(C) OTU, RAF Silloth hun 
opleiding voor het VMS brevet. Een deel van deze groep werd naderhand op hun verzoek 
overgebracht in het toen nieuw in het leven geroepen dienstvak Vliegtuigschutter.  
 

• Groepsfoto van No.8 Air Gunnery School, RAF Evanston, Schotland d.d. 2 maart 

1943. De uit Nederlands Indië afkomstige vliegtuigtelegrafisten ontvingen hier hun 

brevetopleiding tot vliegtuigmitrailleurschutter. Hun instructeur was sergeant-

konstabel P. Krebs. Op de tweede rij, tweede van rechts is A.K. Knapp, die later als 

"gunnery leader" in 320 squadron benoemd werd tot officiervlieger 3e klas KMR TV.  
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    Groepsfoto No.8 Air Gunnery School RAF Evanston Schotland 2 maart 1943  
 
1946 Adelborst voor de Vliegdienst op het Koninklijk Instituut voor de Marine Het 
Korps Officieren-vlieger was reeds in 1918 ingesteld, maar voor de oorlog bestonden er 
geen adelborsten voor de vliegdienst. Marine-officieren of onderofficieren werden op de 
vliegkampen opgeleid voor het het marine vliegbrevet. De opleiding adelborsten welke in 
1940 gedeeltelijk was gemobiliseerd en met de eerste oorlogsdag werd gestaakt, heeft 
gedurende de oorlogsjaren plaats gehad, deels te Surabaya, deels in Enys-house in het 
Verenigd Koninkrijk. Hieronder bevonden zich geen adelborsten der zeedienst. Personeel 
wat in aanmerking kwam om opgeleidt te worden tot vlieger of waarnemer volgde die 
opleiding bij de RAF in England of in de USA bij de Royal Military Flying School te Jackson. 
In mei 1945 werd de opleiding voor adelborsten bij het KIM weer ter hand genomen. Er 
werd begonnen met een verkorte noodopleiding, welke zou eindigen ultimo december 
1947. In september 1946 werd weer een aantal adelborsten tot de opleiding toegelaten, nu 
voor de normale driejarige cursus. Hieronder bevonden zich ook voor het eerst adelborsten 
voor de vliegdienst die op het KIM in het theoretische deel van de opleiding werden 
onderwezen. De opleiding tot officier-vlieger vond maar voor korte tijd plaats op het KIM en 
tot en met 1950 werden steeds in de maand september de nieuwe jongste jaars 
adelborsten voor de vliegdienst tot het KIM toegelaten. Na 1950 verviel deze afzonderlijke 
opleiding en worden uit de luitenants ter zee, officieren geselecteerd voor de vliegdienst, 
die dus na benoeming tot officier zich gaan bekwamen voor vlieg- en /of 
waarnemersbrevet. Dit was mede ingegeven door het feit dat vliegers een grote(re) kans op 
voortijdige afkeuring hebben dan de overige officieren. Na afkeuring konden de vliegers 
dan verder als officieren van de zeedienst. Om hun zeewaardigheid op peil te houden 
moesten de vliegers dan ook regelmatig hun vaardagen maken, net als officieren van 
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andere specialistische diensten. Ook officieren der mariniers zouden incidenteel in de 
gelegenheid worden gesteld het marinevliegbrevet te behalen.  
 

• Groepsfoto van de eerste lichting adelborsten voor de vliegdienst. Zij werden in 

september 1946 als eerste adelborsten-vlieger toegelaten op het KIM voor een 

driejarige cursus. De foto stamt uit 1949 met de cursisten als oudste jaars (chevrons 

sergeant). De lichting werd per 1 september 1949 benoemd tot adelborsten der 1e 

klasse voor de vliegdienst. Zij zijn gekleed in het Daagse tenue (Battledress) wat 

bestond uit blauwe buis en broek van donkerblauw serge.  

 

 
 
1949 Groepsfoto van de 1e lichting adelborsten voor de vliegdienst tijdens hun 
vliegeropleiding (Foto MarDig)  
 
Montering & Distinktief  
 
Officieren-Vlieger en -Waarnemer  
De officieren-vlieger en waarnemer droegen een uniform als vastgelegd voor de 
zeeofficieren met als enig onderscheid het pet en kraagborduursel. De officieren van de 
vliegdienst droegen op de pet en de kraag van de lange en korte jas een borduursel van 
gouddraad voorstellende het vooraanzicht van een stermotor met luchtschroef.  
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Groot-tenue  
Groot-tenue, gedragen door Officier vlieger der eerste 
klasse W.H. Tetenburg, Tentoongesteld in de traditiekamer 
van de Marine-Luchtvaardienst.  

 
Groot-
tenue, 
gedragen 
door 
Officier 
vlieger 
Steek voor 
Groot-

tenue voor Officier vlieger  
 
Koppel 
met gesp 
voor 
Groot-
tenue voor 
Officier 

vlieger  
 
Epaulet, 
passant en 

Kraagborduursel Groot-tenue voor Officier vlieger  
 
Borduursel op de staande kraag v/d grote-uniformjas  

 
Goudborduursel staande kraag officieren-vlieger en officieren-waarnemer  

Adelborst-vlieger 1 A. 
Poelder, 14-07-1952 
verongelukt nabij san 
Antonio 



 

17 
 

 
Goudborduursel staande kraag officieren-vlieger en officieren-waarnemer (Foto CF)  
 

Kraagborduursel op de lange- en korte jas  
 
Officieren-vlieger en officieren-waarnemer droegen op de 
omgeslagen kraag van de lange- en korte-jas een borduursel van 
gouddraad voorstellende het vooraanzicht van een stermotor met 
een vertikale luchtschroef, het geheel gedekt door de Koninklijke 
kroon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Petborduursel op de pet M-1857  
 
 
 
 
 
Officieren-vlieger en –waarnemer droegen op de pet M-1857 een borduursel van 
gouddraad voorstellende het vooraanzicht van een stermotor met een vertikale 
luchtschroef, het geheel gedekt door de Koninklijke kroon en aan de onderzijde omkranst 
met eikenloof.  
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 Petembleem Conducteurs pet Officier Vlieger(Foto 
MarDig) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1916 K.W.F.M. Doorman , één van de 
eerste marinevliegers, op het vliegveld 
Soesterberg (Foto MarDig)  
                  Voor- en achterkant 
petembleem Officier Vliegdienst (Foto JV)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Petborduursel op 
de platte pet M-
1925  
 
 
 
 
 
 
 
Officieren-vlieger en –waarnemer droegen op de platte pet M-1925 een borduursel van 
gouddraad voorstellende het vooraanzicht van een stermotor met een verticale 
luchtschroef, het geheel gedekt door de Koninklijke kroon en aan de onderzijde omkranst 
met eikenloof.  
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                                                       1927 Officier-vlieger J.A. Bach op MVK De Mok.                          
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In 1951 ging het Korps-Vliegers over 
naar het Korps officieren der Zeedienst 
en vanaf die tijd droegen zij dan ook 
het petembleem zoals dat gedragen 
werd door de zeeofficieren. Het oude 
petembleem met de luchtschroef 
verviel officieel op 17 augustus 1949 
maar werd vaak onofficieel 
doorgedragen. De emblemen met de 
luchtschroef op de revers voor 
officieren-vlieger werden wel 
gehandhaafd. 
 
 
 
 
 
Witte uniform 
Officieren-vliegers droegen het witte 

uniform als was bepaald voor zeeoffcicieren. 

 
 

Uniform RNMFS Jackson USA 
Tropentenue voor een Officier Vlieger III KMR, bestaande uit een kaki overhemd, broek, 
riem met goud kleurige gladde gesp, paar zwarte leren schoenen en een zwarte stropdas. 
Gebruikelijk tenue op de Royal Netherlands Flying School, tentoongesteld bij de 
traditiekamer MLD. 
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Aspirant Reserve Officier Vlieger, 1940-
45 Ned. Indië & RNMFS USA 
 
Uniform 
 
Petembleem 
Adspirant Reserve Officier Vliegers 
(AROV) van de MLD in Nederlands Indië 
en op de RNMFS in de 
Verenigde Staten droegen op de pet een 
borduursel van gouddraad, voorstellende 
een stermotor met vertikale 
luchtschroef gedekt door een kroon, 
gedeeltelijk omgeven door eikenloof. Het 
borduursel wijkt iets van van het 
borduursel zoals dat later is gedragen door 
de adelborsten op het KIM van 1946 tot 
1950. 
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  Opleiding van Adriaan Manschot 
Adriaan Manschot arriveerde in 1941 via 
England en Canada in Nederlands Indië waar hij 
vlieglessen nam en op 10 maart 1941 
kwalificeerde voor het vliegbrevet. Een 
advertentie uit die tijd riep jonge aspirant piloten 
als volgt op: Voor gebrevetteerde sportvliegers 
is de gelegenheid opengesteld bij het Marine 
Vliegkamp Morokrembangan Soerabaja om 
gevormd te worden tot reserve 
Officier-Vlieger bij de Koninklijke Marine. Hiertoe 
zal een opleiding van 6 maanden worden 
gehouden, die op 1 juli 1941 aanvangt. 
Manschot werd in juli 1941 als een van de 
eerste groepen adspirant reserve officier 
vliegers (AROV) opgeroepen voor militaire 
dienst bij de Marine Luchtafdeling.  
 
 
 
Vanaf december 1941 was hij als dienstplichtige 

militie-sergeant vlieger (AROV) 
ingedeeld bij een groep vliegboten van het type Dornier Do.24. Hij vloog hier 14 
operationele (oorlogs) patrouillevluchten waarvoor hij in 1944 werd onderscheiden met het 
bronzen kruis.Op 18 februari 1942 evacueerde hij samen met 450 MLD personeel via zee 
naar Australië waar werd bepaald dat al het vliegend personeel van de MLD voor hun 
opleidingen in de Verenigde Staten bij de RNMFS werden gestationeerd. 
 

 
 
In mei 1942 arriveerde hij in de Verenigde Staten waar hij gestationeerd werd in Jackson 
Missisippi bij de Royal Netherlands Military Flying School Het commando over de RNMFS 
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werd gevoerd door Generaal Majoor L.H. van Oyen. De primaire training werd verplaatst 
naar het Sherman Field in Ft. Leavenworth, Kansas, om de basis van Jackson niet te 
overbelasten. In het begin was er bij de Nederlanders sprake van enigszins opstandig 
gedrag, ze waren gewend aan hun eigen regels, en konden maar moeilijk de van niets 
wetende instructeurs dulden. Een groot aantal van hen hadden oorlogservaring, de 
instructeurs niet. Ze wilden vechten, geen tijd verliezen met langdurige cursussen en 
trainingen. Bovendien werden veel studenten die piloot wilden worden, overgeplaatst op 
een andere training voor waarnemer/navigator of schutter, vanwege een tekort aan dat 
personeel. Diverse lesvluchten in blind vliegen en vliegtraining. Er was een uitgebreid 
trainingschema voor vliegers, o.a. formatie vliegen, simulator training, zeewaarnemer, 
goniometrie (bommenrichten). Die trainingen werden in verschillende plaatsen in de USA 
gegeven. In de maanden december 1942 en januari 1943 te Corpus Christi krijgt Adriaan 
training in vliegboten, de Catalinas.Op 18 februari 1943 ontving hij het marine vliegbrevet 
en met ingang van 16 maart 1943 werd hij benoemd en aangesteld tot officiervlieger der 
derde klasse Koninklijke Marine Reserve Tijdelijk Verband (KMR TV). Op 31 mei kwam hij 
aan in Canada, waar hij bij de opleiding RAF te Mitchel werd geplaatst. Begin juni 1943 
krijgt hij operationele training op de OTU en trainingsvluchten, starten / landen, en snachts 
blindvliegen (op instrumenten). Op 19 september kwam hij aan in England, waar hij miv 1 
november 1943 gedetacheerd werd bij No. 320 RDNAS squadron.  
 
Adelborst voor de Vliegdienst, 1946-53  
Het Korps Officieren-vlieger was reeds in 1918 ingesteld, maar voor de oorlog bestonden er 
geen adelborsten voor de vliegdienst. In september 1946 werd een aantal adelborsten tot 
de opleiding op het KIM toegelaten, voor een driejarige cursus. Hieronder bevonden zich 
ook voor het eerst adelborsten voor de vliegdienst die op het KIM in het theoretische deel 
van de opleiding werden onderwezen.  
De opleiding tot officier-vlieger vond maar voor korte tijd plaats op het KIM en tot en met 
1950 werden steeds in de maand september de nieuwe jongste jaars adelborsten voor de 
vliegdienst tot het KIM toegelaten.  
 
Opleidingsduur:  
3 jaar 1ste jaars (jongste jaars, 3e afdeling) Adelborst voor de Vliegdienst, gelijkgesteld met 
matroos  
2de jaars (tweede jaars, 2e afdeling) Adelborst voor de Vliegdienst, in rang gelijkgesteld 
met korporaal  
3de jaars (oudste jaars, 1e afdeling) Adelborst voor de Vliegdienst, in rang gelijkgesteld met 
sergeant   
 
Uniform  
Adelborsten die vanaf september 1946 tot de de opleiding op het KIM werden toegelaten, 
waaronder ook de eerste adelborsten voor de vliegdienst, droegen het baadje als uniform. 
Als daags tenue werd na de oorlogsjaren het zogenaamde “battedress” gedragen, dus buis 
en broek van donkerblauw serge. De witte werkleding bij roeien, zeilen etc. werd vervangen 
door een blauwe overal. In 1950 werd wederom begonnen met de (in bruikleen) 
verstrekking van de ponjaard, welke dus na het beeindigen van de opleiding weer moest 
worden ingeleverd. Vanaf 1953 mocht de ponjaard in eigendom worden behouden.  
 
Tenue (winter)  
- blauw lakens baadje met rode kraag en vergulde ankerknopen  
- wit hemd met zwart zijden das - halsboord  
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- blauw lakens vest met vergulde ankerknopen  
- blauwe lakense broek  
- blauwe lakense officierspet, met aan de voorzijde een stermotor met vertikale luchtschroef 
gedekt door een kroon, gedeeltelijk omgeven door eikenloof, alles geborduurd in 
gouddraad  
- blauwe lakense pijjekker  
- manteltje (cape) van blauw waterproof als regenkledingstuk  
 
Tenue (zomer)  
- blauw lakens baadje met rode kraag en vergulde ankerknopen  
- wit hemd met zwart zijden das  
- halsboord  
- wit vest van pique met vergulde ankerknopen  
- blauwe lakense broek  
- blauwe lakense officierspet, met aan de voorzijde een stermotor met vertikale luchtschroef 
gedekt door een kroon, gedeeltelijk omgeven door eikenloof, alles geborduurd in 
gouddraad  
- manteltje (cape) van blauw waterproof als regenkledingstuk  
 
Tenue (daags)  
- Buis (Battledress blouse) donkerblauw serge  
- Broek van donkerblauw serge  
- Wit hemd met zwart zijden das  
- Blauwe lakense officierspet, met aan de voorzijde een distinktief met een stermotor met 
een vertikale luchtschroef, gedekt door een kroon en gedeeltelijk omgeven door eikenloof, 
alles geborduurd van gouddraad  
 
Tenue (werk)  
- blauwe overal  
 
Baadje van donkerblauw laken met staande ponceaurode lakende kraag waarop 
geborduurd het vooraanzicht van een stermotor met een vertikale propeller gedekt door de 
Koninklijke kroon, het borduursel van gouddraad. Het embleem is uitgevoerd in een linker 
en rechter uitvoering. Op de voorkant een dubbele rij van 7 goudkleurige kleine 
ankerknopen en op de bovenmouw als rangonderscheidingsteken drie chevrons van goud 
galon op ponceaurode ondergrond voor sergeant. De chevrons werden ingesteld na de 
oorlog en vervingen de chevrons op de benedenmouw.  
(Foto MP)     
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Kraagborduursel, Adelborst Vliegdienst  
Het onderscheidingsteken voor Adelborst voor 
de vliegdienst op de kraag van het baadje 
bestaat uit een borduursel op ponceaurode 
ondergrond, voorstellende: het vooraanzicht 
van een vliegtuigmotor, waarachter een 
verticaal (diagonaal) geplaatste 
vliegtuigschroef van twee bladen, gedekt door 
de Koninklijke kroon. Het embleem is 
uitgevoerd in een linker en rechter uitvoering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderscheidingsteken op de rode kraag van 
het baadje voor adelborsten voor de 
vliegdienst: 
 - Jongste jaars (3e afdeling) Stermotor met 
luchtschroef gedekt door de Koninklijke kroon, 

geborduurd van gele wol 
 - Tweede jaars (2e afdeling) Stermotor met luchtschroef gedekt door de Koninklijke kroon, 
geborduurd van gouddraad 
 - Oudste jaars (1e afdeling) Stermotor met luchtschroef gedekt door de Koninklijke kroon, 
geborduurd van gouddraad  
 

 
- Linker- en rechter handgeborduurd kraagborduursel van gele wol voor jongste jaars (Foto 
ED)  
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Linker- en rechter goudgeborduurd kraagborduursel tweede en oudste jaars (Foto ED)  
 

Petembleem 
Adelborsten voor de vliegdienst dragen op de pet een borduursel van gouddraad, 
voorstellende een stermotor 
met vertikale luchtschroef gedekt door een kroon, gedeeltelijk omgeven door eikenloof. 
 

 
 
Rangonderscheidingstekenen 

 
 
Beloningen 
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Vanaf 1952 werd een oude tradtie hersteld, het uitreiken van beloningen aan daarvoor in 
aanmerking komende adelborsten. De beloning is nu voor adelborsten der onderscheidene 
jaren hetzelfde, te weten van een Koninklijke kroon met lauwertakken op de mouw, het 
distinktief geborduurd van gouddraad.  
De adelborsten 
voor de vliegdienst hebben de beloningen dus vermoedelijk niet gedragen. 
 
Onderofficieren, korporaals en manschappen 
Vliegtuigmakers, 1917-‘45 
Het borduursel voor de kwaliteit ‘Vliegtuigmaker’ werd ingesteld in 19172.  
De vliegtuigmakers waren onderverdeeld in drie sub-groepen, elk met zijn eigen graden: 
 

 Vliegtuigmaker M (Metaalbewerker) 
 Vliegtuigmaker H (Houtbewerker) 
 Vliegtuigmaker B (Bekleder, Parachutepakker) 

 
Het distinctief voor de vliegtuigmaker was gelijk voor alle drie subgroepen, een borduursel 
voorstellende het bovenaanzicht van een vliegtuig staande op de staart. Het borduursel 
werd gedragen op de linker bovenmouw boven het rangonderscheidingsteken en kwam in 
drie uitvoeringen: 
 
- een borduursel van gouddraad voor onderofficieren 
- een borduursel van geel kemelsgaren voor korporaals 
- een borduursel van rood kemelsgaren voor manschappen. 
 

 
 

Periode 1917-1932 
 
Van 1917 tot 1945 worden de kwaliteiten vliegtuigmakers in de sterktevermeldingen 
vermeld als: 
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Opper-Vliegtuigmaker M, eerste sterkte juli 1921 = 1, graad van Adj Ooff - 
Goudborduursel 
Vliegtuigmaker –majoor M, eerste sterkte januari 1918 = 1, graad van Sergeantmajoor - 
Goudborduursel 
Sergeant- Vliegtuigmaker M, eerste sterkte januari 1918 = 5, graad van Sergeant - 
Goudborduursel 
Korporaal- Vliegtuigmaker M, eerste sterkte januari 1918 = 13, borduursel van geel 
kemelsgaren 
Matroos-Vliegtuigmaker der 1ste klasse M, eerste sterkte januari 1918 = 5, borduursel 
van rood kemelsgaren 
Leerling- Vliegtuigmaker M, eerste sterkte juli 1918 = 15, borduursel van rood 
kemelsgaren 
Opper-Vliegtuigmaker H, eerste sterkte juli 1921 = 1, graad van Adj Ooff - 
Goudborduursel 
Vliegtuigmaker –majoor H, eerste sterkte januari 1918 = 1, graad van Sergeantmajoor - 
Goudborduursel 
Sergeant- Vliegtuigmaker H, eerste sterkte januari 1918 = 4, graad van Sergeant - 
Goudborduursel 
Korporaal- Vliegtuigmaker H, eerste sterkte juli 1918 = 4, borduursel van geel 
kemelsgaren 
Matroos-Vliegtuigmaker der 1ste klasse H, eerste sterkte januari 1918 = 3, borduursel 
van rood kemelsgaren 
Leerling- Vliegtuigmaker H, eerste sterkte juli 1918 = 7, borduursel van rood kemelsgaren 
Vliegtuigmaker –majoor B, eerste sterkte juli 1921 = 1, graad van Sergeantmajoor - 
Goudborduursel 
Sergeant- Vliegtuigmaker B, eerste sterkte januari 1918 = 1, graad van Sergeant - 
Goudborduursel 
Korporaal- Vliegtuigmaker B, eerste sterkte juli 1918 = 2, borduursel van geel 
kemelsgaren 
Matroos-Vliegtuigmaker der 1ste klasse B, eerste sterkte januari 1918 = 2, borduursel 
van rood kemelsgaren 
Leerling- Vliegtuigmaker B, eerste sterkte juli 1921 = 2, borduursel van rood kemelsgaren 
 
Schepelingen vliegtuigmaker beneden de graad van sergeant, in het bezit van het 
certificaat van goed gedrag waren gerechtigd een Koninklijke kroon boven het 
kwaliteitsborduursel en in de kleur van het borduursel te dragen. 
 

Periode 1932-1945 
 
Tot 1934 was er een opleiding waar leerlingen-vliegtuigmakers M, H, en B werden opgeleid 
tot vliegtuigmakers der 1ste klasse M, H en B en een opleiding voor vliegtuigmakers der 
1ste klasse M, H en B tot korporaal vliegtuigmaker M, H en B. In 1934 veranderde de 
benaming van vliegtuigmaker der 1ste klasse M, H, en B in 
vliegtuigmakersmaat M, H of B. De opleidingen werden nu ook aangepast in een driejarige 
opleiding waar leerlingen-vliegtuigmakers M, H, en B werden opgeleid tot 
vliegtuigmakersmaat M, H en B en een opleiding voor vliegtuigmakersmaat M, H en B tot 
korporaal vliegtuigmaker M, H en B. De totale opleiding was verdeeld over 3 leerjaren en in 
1932 werd een eenvoudig distinctief vastgelegd voor de leerlingen van de verschillende 
leerjaren zijnde: 
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 voor de leerlingen- vliegtuigmaker gelijkgesteld met matroos der 2de klasse een 
borduursel van rode wol overeenkomstig het staande vliegtuig van hun kwaliteit. 

 voor de leerlingen- vliegtuigmaker gelijkgesteld met matroos der 1ste klasse een streepje 
van rode wol onder het vliegtuig 

 voor de leerlingen- vliegtuigmaker in het derde leerjaar twee streepjes van rode wol 
onder het vliegtuig 

 
Vliegtuigmakersmaat, vanaf mei 1937, Borduursel van gele wol 
 
Leerlingen- Vliegtuigmaker derde leerjaar, Borduursel waaronder twee streepjes, beiden 
van rode wol 
 
Leerlingen- Vliegtuigmaker tweede-jaars, Borduursel waaronder een streepje, beiden 
van rode wol 
 
Leerlingen- Vliegtuigmaker eerste-jaars, Borduursel van rode wol 
 
Kwaliteitsborduursels 
Onderofficieren Vliegtuigmaker M, H en B met graad van Sergeant of hoger 
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Onderofficieren Vliegtuigmaker M, H en B met graad van Korporaal en 
Vliegtuigmakersmaat 
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Manschappen Vliegtuigmaker M, H 
en B en leerlingen Vliegtuigmaker 
M, H en B 
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Onderofficier Vlieger, 1930-‘45 
 
De kwaliteit (dienstvak) Onderofficier-Vlieger werd ingesteld 
omstreeks 1930. 
 
Periode 1930-1945 
Het distinctief voor de Onderofficieren-Vlieger, een borduursel 
voorstellende het vooraanzicht van een vliegtuigmotor, waarachter 
geplaatst een verticale luchtschroef met twee bladen, gedragen op 
de linker bovenmouw. 
 

 
Vanaf januari 1931 worden de onderofficieren-vliegers in de 
sterktevermeldingen vermeld als: 
Sergeant-Vlieger, eerste vermelding sterkte = 1 op 1 januari 1932 - Goudborduursel 

 
 
 
 
Korporaal-Vlieger, 
eerste vermelding sterkte 
= 10 op 1 januari 1931 - 
borduursel van gele wol 
Leerling Onderofficier-
Vlieger - borduursel van 
gele wol 
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    Kwaliteitsborduursels 
 
Onderofficieren Vlieger met graad van Sergeant of hoger  
 

 
Voor- en achterzijde kwaliteitsborduursel Onderofficier Vlieger (Foto JM) 
 

Vliegtuigschutters, 1943-‘45  
 
De kwaliteit Vliegtuigschutter werd ingesteld omstreeks 1943.  
 
Periode 1930-1945  
Het distinctief voor de kwaliteit Vliegtuigschutter was gelijk aan het 
borduursel voor de onderofficierenvlieger, een borduursel voorstellende 
het vooraanzicht van een vliegtuigmotor, waarachter geplaatst een 
verticale luchtschroef met twee bladen, gedragen op de linker 
bovenmouw  
 

 
 

 
 
 
Vanaf januari 1931 worden de onderofficieren-vliegers in de sterktevermeldingen vermeld 
als: 
Adjudant-Onderoffcier Vliegtuigschutter, Goudborduursel 
Sergeantmajoor-Vliegtuigschutter, Goudborduursel 
Sergeant-Vliegtuigschutter, Goudborduursel 
Korporaal- Vliegtuigschutter, borduursel van gele wol 
Vliegtuigschutter der 1ste klasse, borduursel van rode wol 
Vliegtuigschutter der 2de klasse, borduursel van rode wol 
Vliegtuigschutter der 3de klasse, borduursel van rode wol 
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1945, S.A. Lubsen, Korporaal vliegtuigschutter (14347), Marine Luchtvaartdienst (1919-
2007). Hij draagt op onderstaande portretfoto het kwaliteitsborduursel met de luchtschroef 
en de MS halfwing. 
Het dienstvak vliegtuigschutter werd aan het eind van de oorlog ingesteld. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sergeant-Vliegtuigschutter 

Almekinders 
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Klas brevetopleiding tot Schutters van het nieuw opgerichte dienstvak Vliegtuigschutter (Foto F.Sint) 

 

 
 
Wordt 2 februari a.s. vervolgd…. 
 
John Mohnen; johnmohnen@tpg.com.au    
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