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

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
                    06-25160899 

                                                     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. 

    
 

 
 
 

Vervolg Marine Luchtvaartdienst  
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MARINE-LUCHTVAARTDIENST   
Vervolg…. 

 

 
Vliegtuigtelegrafist 320 Squadron, 1942-’45 
 
Een gevleugelde bliksemschicht, de bliksemschicht naar rechtsboven gericht, gedragen op 
de linker bovenmouw. Het borduursel is van Britse makelij en gedragen door korporaal 
vliegtuig-Telegrafisten ingedeeld bij 320 Squadron gedurende WO2 in England. 

 

 

Borduursel Kpl Vliegtuigtelegrafist ingedeeld 

bij 320 squadron (Foto F Sint) 
 
           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Portretfoto van twee matrozen met borduursel Vliegtuigtelegrafist op linkermouw 
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Mouwembleem MLD 
Nationalisatie embleem welke 
werd gedragen door uitgeweken 
Nederlandse en Nederlands 
Indische militairen behorende tot 
de marineluchtvaartdienst in 
Australië, na 1942.  
 
De mouwleeuw werd gedragen op 
het donkerblauwe Australische 
winteruniform. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Brevetten (Wings en Halfwings) 
De brevet onderscheidingstekenen voor luchtvarenden worden gedragen op de linkerborst, 
boven de plaats vastgesteld voor ridderorden, eretekenen en medailles, door officieren op 
de groot-uniformjas, de lange- korte en witte jas, het blauwe en het witte baadje. Door 
onderofficieren op de lange-, korte- en de witte jas. 
Korporaals dragen de onderscheidingstekenen op het baadje en het baaien- of witte hemd 
indien deze als bovenkleding worden gedragen. Op de witte kledingstukken worden de 
brevetten gedragen, geborduurd op een 
ondergrond van donkerblauw laken dan wel vervaardigd van metaal. 
 
Officier-vlieger, Zeevlieger 
 
Militairen der zeemacht in het bezit van het marine-vliegbrevet zijn gerechtigd tot het 
dragen van een onderscheidingsteken, bestaande uit een van oranje zijde gebordeerd, 
door gouddraad omgeven cirkelvormig veld met een middellijn van 25 mm, waarop en 
waarover in gouddraad een vliegende adelaar, metende tussen de 
uiteinden der vleugels 75 mm. Het dragen van genoemd onderscheidingsteken is verplicht, 
zolang zij als vlieger in functie zijn. Voor de officieren van administratie en de 
onderofficieren-schrijver is in het onderscheidingsteken de gouddraad vervangen door 
zilverdraad. 
 
* Marinebrevet Marine Luchtvaartdienst uit 1920 van LTZ 2e klasse W.H. Tetenburg. 
Diploma in de kleuren gebroken wit met lichtgroen. Rondom een afbeelding van vliegtuigen 
boven zee 
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1917-1940 Geborduurde uitvoering 
 
Officieren vliegers en (zee)waarnemers van zowel de Luchtvaartafdeling (LVA) als de 
Marine-Luchtvaartdienst (MLD) droegen voor de 2e wereldoorlog dezelfde brevet 
distinktieven, meestal als handgeborduurde uitvoering. 
 
* Het hieronder afgebeelde vooroorlogse embleem is doorgedragen door een piloot 
behorende tot het 322 squadron. 
 
 

   
1917-1940 Metalen uitvoering, 
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* Geëmailleerde messing borstembleem MLD met goudkleurige vliegende adelaar voor een 
oranje cirkel. Aan de achterzijde twee ogen en een merkje Kon. Begeer Voorschoten. 

 
 
* Prachtige set wings van vlieger B.E. Abbink, Marineluchtvaartdienst die eerst voor de 
Australische Luchtmacht RAAF vloog . 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

1940-1945 Geborduurde Nederlandse uitvoering 
Verschillende vliegers en waarnemers vluchten na de caputilatie van Nederland naar 
England waar zij, ingedeeld bij de Britse RAF, de strijd voortzetten. De nieuw gevormde 
Nederlandse squadrons in England droegen vaak noodgedwongen, Britse uniformen 
compleet met Britse emblemen of een mengelmoesje van Britse en oudere Nederlandse 
emblemen. Omdat Nederlandse bemanningen van zowel Legerluchtmacht en MLD, 
gedurende de oorlog opleidingen voor luchtvarenden naar Britse leest voltooiden waren zij 
na het succesvol doorlopen van die opleidingen gerechtigd om de Britse wings en half-
wings te dragen. Toch was er behoefte aan de eigen identiteit en al spoedig verschenen er 
weer geborduurde wings op de borst, welke gebaseerd waren op de vooroorlogse  
uitvoeringen.  
Voor de MLD werden bij Koninklijke Besluit Nr. 2 van 28 augustus 1941 verschillende 
brevetten ingesteld. 
 
 

Australische Vliegerwing (Foto RV/ED) 

 

                                                                               

Handgeborduurde Vliegerwing (Foto RV/ED) 

 

                Metalen Vliegerwing (Foto RV/ED) 
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CIRC. Z. 1832 
ONDERWIJS 1. 
Brevetten personeel M.L.D. 
I. Bij Koninklijk Besluit van 28 Augustus 1941 No.2 zijn ingesteld de navolgende brevetten. 
Voor het geheel of gedeeltelijk in England opgeleide personeel van de Marine 
Luchtvaartdienst: 

- het brevet van vlieger gedurende het verblijf in England en 
- het brevet van waarnemer gedurende het verblijf in England; 

 
voor het personeel van den Marine luchtvaartdienst: 
 

- het brevet van vliegtuig-telegrafist: en is bepaald 
a. dat het toekennen van deze brevetten geschiedt in England door den Bevelhebber der 

zeestrijdkrachten en in Nederlandsch-Indie door den commandant der zeemacht;  

 

b. dat het onderscheidingsteken voor het brevet van vlieger gedurende het verblijf in 

England gelijk zal zijn aan het onderscheidingsteken voor het Marine-brevet;  

 

c. dat het onderscheidingsteken voor het brevet van waarnemer gedurende het verblijf in 

England gelijk zal zijn aan het onderscheidingsteken voor het brevet van waarnemer der 2e 

klasse;  

 

d. dat het onderscheidingsteken voor het brevet van vliegtuig-telegrafist zal bestaan uit een 

van azuurblauwe zijde geborduurd, door gouddraad omgeven cirkelvormig veld met een 

middellijnvan 15 mm waarin de letter T 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 tusschen het middelpunt van den cirkel en het 

uiteinde van de vleugel 38 mm.;  

 

e. dat het onderscheidingsteken voor het brevet van vliegtuig-mitrailleurschutter wordt 

gewijzigd in een onderscheidingsteken gelijk aan dat voor het brevet van vliegtuig-

telegrafist met dien verstande dat instede van de letter T in den blauwen cirkel de letters 

MS in goud zijn aangebracht;  

 

f. dat het onderscheidingsteken voor personeel in het bezit van het brevet van vliegtuig-

telegrafist en het brevet van vliegtuigmitrailleurschutter zal zijn als dat voor het brevet van 

vliegtuigtelegrafist met dien verstande dat behalve de letter T, de letter M en S aan 

weerszijde van de T in goud op het blauwe veld zijn aangebracht;  

 

g. dat de onderscheidingstekenen voor deze brevetten gedragen zullen worden als 

voorgeschreven voor het onderscheidingsteken voor het Marine-vliegbrevet;  

 

h. dat aan het brevet voor vlieger gedurende het verblijf in England een toelage verbonden 

is gelijk aan die verbonden aan het Marine vliegbrevet;  

 

i. dat aan het brevet voor waarnemer gedurende het verblijf in England een toelage 

verbonden is gelijk aan die verbonden aan het waarnemers brevet de 2e klasse j. dat aan 

het brevet voor vliegtuigtelegrafist een toelage verbonden is van f0,35 per dag  
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* 1940-45, 2e luitenant-vlieger KL, Wapen der Militaire Luchtvaart, G van der Wolff werd 

gedurende de 2e WO gedetacheerd bij 320 squadron (KM) en draagt op onderstaande foto 

de geborduurde Nederlandse vlieger wing in KM uniform.     

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1943-1945 Metalen uitvoering, Toye & 

Co., LTD 

 

Het contract met de Firma Toye voor de 

aanmaak van metalen emblemen is 

omstreeks 1943 gekomen op initiatief 

van de Commandant Zeemacht in 

Nederlands Indië (kenmerk 

BDO.12.ghj/345944).  

Vermoedelijk waren deze metalen 

brevetten bestemd om te worden 

gedragen op het zomer(tropen)-tenue in 

de tropen.  

2e luitenant-vlieger G van der Wolff met 

geborduurde Vlieger wing (Foto NIMH) 

2e WO blauwzwarte Battledress jak met 

vooroorlogse vlieger wing (Foto JV) 
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De brevetten waren gebaseerd op de vooroorlogse uitvoeringen en waren in de meeste 

gevallen aan de achterzijde voorzien met de merktekens "TOYE" en "SILVER". De vlieger- 

en vlieger/waarnemer wing hadden een adelaar met een afwijkende omlaag gerichte kop 

wat de indruk wekt dat de adelaar het water in duikt. De naoorlogse uitvoeringen voor de 

MLD zijn tot op vandaag de dag gebaseerd op dit ontwerp terwijl de wings die in 1948 

wederom voor de luchtstrijdkrachten werden vastgelegd, de vorm van de vooroorlogse 

adelaar aannamen en dat is dan ook waar het verhaal vandaan komt dat de MLD 

vliegerwings "de kop hebben hangen", en de KLu vliegerwings niet. Het is niet met 

zekerheid aan te nemen dat de firma Toye & CO. LTD reeds gedurende de 2e WO deze 

wings heeft aangemaakt.  

 

* Op de witte kledingstukken worden de onderscheidingstekenen gedragen, geborduurd op 

een ondergrond van donkerblauw laken dan wel vervaardigd van metaal. 

 

   

                          
 

Officier-waarnemer der 1e en 2e klasse, Zeewaarnemer 

 

Officieren, in het bezit van het brevet van waarnemer der 1e of 2e klasse, zijn gerechtigd tot 

het dragen van een onderscheidingsteken, bestaande uit een van azuurblauwe zijde 

geborduurd, door gouddraad omgeven cirkelvormig veld met een middellijn van 15 mm, 

waarin de letter W in goud en ter weerszijden waarvan een met gouddraad geborduurde 

horizontaal gespreide adelaarsvleugel, de vleugels onder het azuren veld samenkomende, 

metende de afstand tussen de uiteinden der vleugels 75 mm. Het dragen van genoemd 

onderscheidingsteken is verplicht, zolang zij als waarnemer in functie zijn. Voor de  

officieren van administratie en de onderofficieren-schrijver is in het onderscheidingsteken 

de gouddraad vervangen door zilverdraad. Voor de officieren van administratie is de letter 

W in goud vervangen door een letter W in zilver. Het onderscheidingsteken word gedragen 

op de linkerborst, boven de plaats, vastgesteld voor ridderorden, eretekenen en medailles. 
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Handgeborduurde uitvoering 

 

 
 

* Joost Sluis sneuvelde met zijn B-25 bemanning bij een bombardement op Calais in 1944, 
hij was afkomstig uit Canada waar hij als dienstplichtige werd opgetrommeld tijdens de 
oorlogsmobilisatie door de Regering in Engeland. 
 

 
Res.LtZ1-Wnr MLD Joost Sluis (1917-1944), hier 

met waarnemer wing (Foto EvE) 

 
 
 
 
 
 

 

1940-44 LTZ 3KMR Jan Evert Petri met metalen 

Waarnemerswing (Foto MarDig) 
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Metalen uitvoering, Toye & Co., 

LTD 

 

* Op de witte kledingstukken worden 

de onderscheidingstekenen 

gedragen, geborduurd op een 

ondergrond van donkerblauw laken 

dan wel vervaardigd van metaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officier-vlieger en 

waarnemer 

 

Officieren, in het bezit van het 

marine-vliegbrevet en het 

brevet van waarnemer der 1e 

of der 2e klasse, zijn 

gerechtigd tot het dragen van 

een onderscheidingsteken, 

bestaande uit een van oranje 

zijde geborduurd, door 

gouddraad omgeven cirkelvormig veld met een middellijn van 25 mm, waarop en waarover 

in gouddraad een vliegende adelaar, metende tussen de uiteinden der vleugels 7,5mm, en 

gedeeltelijk vallende over een daaronder 

gelegen van azuurblauwe zijde geborduurd cirkelvormig veld met een middellijn van 25 mm 

waarin de letter W in goud en omgeven tot de rand van eerstgenoemd veld door een in 

gouddraad geborduurde lauwertak. Het dragen van genoemd onderscheidingsteken is 

verplicht, zolang zij als vlieger en waarnemer in functie zijn. Voor de officieren van 

administratie en de onderofficieren-schrijver is in het onderscheidingsteken de gouddraad 

vervangen door zilverdraad. Voor de officieren van administratie is de letter W in goud 

vervangen door een letter W in zilver. Het onderscheidingsteken word gedragen op de 

linkerborst, boven de plaats, vastgesteld voor ridderorden, eretekenen en medailles. 
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Metalen uitvoering, Toye & Co., LTD 

 

 Op de witte kledingstukken worden de 

onderscheidingstekenen gedragen, 

geborduurd op een ondergrond van 

donkerblauw laken dan wel vervaardigd van 

metaal. 

 

 Prachtige set wings van oud marine 

vlieger G. Manak, MLD die zijn vlieg carriere 

begon bij het US 

Marine Corps . 

                              

 

 

 

 

 

 

 

1943-45 W. Saltykoff, geboren te Koepang, 

Nederlands Indië op 25 november 1923(Foto 

MarDig) 
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US Vliegerwing (Foto RV/ED) 

   
Vliegerwing USMC (Foto RV/ED) 

 

 
Metalen Waarnemerswing (Foto RV/ED) 

 

 
Metalen Vlieger/waarnemer wing (Foto RV/ED) 

   

 

 

 

 

Metalen Vlieger/waarnemer wing (Foto RV/ED) 
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Metalen uitvoering 

 Geëmailleerde messing borstembleem met een goudkleurige vliegende adelaar voor een 

oranje cirkel, daaronder een gouden W op een blauwe ondergrond in een lauwerkrans. Aan 

de achterzijde twee bevestigingsoogjes. 

 

 
 
Vliegtuigmitrailleurschutter (1ste model) 
In 19293 werden onderscheidingstekenen ingevoerd voor het brevet 
vliegtuigmitrailleurschutter. Het brevet kwam in twee klassen, vliegtuigmitrailleurschutter 
1ste klasse en vliegtuigmitrailleurschutter 2de klasse. 
Schepelingen in het bezit van het brevet vliegtuigmitrailleurschutter 1ste klasse, dragen op 
de rechter bovenmouw een borduursel van rode wol, bestaande uit een vijfpuntige ster met 
aan beide zijden, gespreide vleugels, het geheel gedekt door de Koninklijke kroon. 
 

 
 

Schepelingen in het bezit van het brevet vliegtuigmitrailleurschutter 2de klasse bezitten, 
dragen op de rechter bovenmouw een borduursel van rode wol, bestaande uit een 
vijfpuntige ster met aan beide zijden gespreide vleugels. 

 
Brevet onderscheidingsteken Vliegtuigmitrailleurschutter der 2de klasse 
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Brevetonderscheidingsteken Vliegtuigmitrailleurschutter der 2de kl., rode wol op laken (Foto ED) 

In 19354 werd de 2de klasse opgeheven en kwam het brevetonderscheidingsteken van 
vliegtuig mitrailleur schutter der 2 klasse te vervallen. De klasssering verviel en de 
benaming werd nu ‘Vliegtuigmitrailleurschutter’.  
Als borduursel droeg men het brevet onderscheidingsteken welk voorheen was vastgesteld 
voor de vliegtuigmitrailleurschutter der 1ste klasse. 

 
Brevetonderscheidingsteken Vliegtuigmitrailleurschutter, rode wol op laken (Foto F.Sint) 

 

Het bleek dat vele brevetten niet meer aansloten bij de nu in Engeland gelegen troepen, 

met name de eisen voor het behalen van de brevetten die nu op Britse leest geschoeid 

waren. Tijdens de oprichting van de squadrons 320 en 321 in 1940 bestond er behoefte 

aan gekwalificeerd personeel. Aan de Britse opleidingen was een hogere status toegekend, 

namelijk die van de onderofficieren. Dat moest tot uitdrukking komen voor de korporaals die 

werden opgeleid als vliegtuigmitrailleur schutter die nu wegens het gebrek aan 

voorschriften het brevet op de rechtermouw in geel droegen. Officieel was dit niet, maar het 

hieronder afgebeeld borduursel van gele wol is vermoedelijk in Engeland, op eigen initiatief, 

bij een lokale Engelse kleermaker aangemaakt. In september 1941 werden nieuwe 

brevetonderscheidingstekens naar 

Engels model vastgesteld, de halfwings 

voor vliegtuigmitrailleurschutter en 

vliegtuig-telegrafist en verviel het oude 

brevet onderscheidingsteken. 

 
Brevetonderscheidingsteken Kpl of Ooff 

Vliegtuigmitrailleurschutter, gele wol op laken 

(Foto F.Sint) 
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Oorkonde voor het brevet Mitrailleurschutter 

 

Vliegtuigmitrailleurschutter (MS) (2de model) 

 

Bij de RAF was gedurende de 2e wereldoorlog een groot aantal wings in gebruik die 

diverse functies of specialisaties aangaven. Deze zogenaamde half wings, voorstellende 

een geborduurd cirkelvormig veld, omgeven naar Brits gebruik door een bladerkrans, 

waarin letters de functie aangaven. Aan de rechterzijde een geborduurde gespreide 

adelaarsvleugel. Nederlandse bemanningsleden die deelnamen aan de Britse opleidingen 

en zich kwalificeerden voor deze functies en specialisaties waren gerechtigd om deze 

Britse halfwings te dragen. 
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Bij KB Nr. 2 van 28 augustus 1941 werden voor de MLD brevetten, naar Nederlands 

ontwerp ingesteld: 

 Telegrafist, de letter ‘T’ 

 Mitrailleurschutter, de letters ‘MS’ 

 Telegrafist/Mitrailleurschutter, combinatie van letter ‘T’ en letters ‘MS’ 

 

Dit zijn de enige brevetten die gedurende de oorlog officieel voor de MLD zijn ingesteld. 
Onofficieel zijn verschillende varianten gedragen door het vliegend personeel van de 
Luchtstrijdkrachten en MLD. Fotografisch bewijs dat bijvoorbeeld de metalen uitvoeringen, 
gefabriceerd door de fabrikant ‘Toye’, daadwerkelijk in England gedurende de oorlog zijn 
gedragen ontbreekt. In sommige bronnen word de metalen Toye halfwing van Toye met de 
lettercombinatie ‘TMS’ onjuist beschreven als zijnde een brevet, gedragen gedurende de 
oorlog voor een Telegrafist/Mecano/Schutter. De eisen van bekwaamheid voor de Mecano 
(MLD) werden pas in 1946 vastgesteld en het bijbehorende onderscheidingsteken werd 
voor het eerst uitgereikt in 1948, Dus de meccano bestond gedurende de 2e WO nog niet 
als brevetonderscheidingsteken voor de MLD èn dat gold ook voor het brevet Navigator. 
Nederlandse bemanningsleden van MLD en de Legerluchtmacht hebben gedurende de 
oorlog dan ook halfwings gedragen van zowel de RAF en Nederlandse uitvoeringen, of dit 
wel of niet volgens de voorschriften was, het gebeurde wel. 
Gedurende de eerste naoorlogse jaren, toen men druk bezig was met de heroprichting van 
de Nederlandse krijgsmacht, werden nieuwe brevetten voor de MLD ingesteld: het brevet 
Meccano met de letter ‘M’, het brevet Navigator met de letter ‘N’, het brevet Schutter met 
de letter ‘S’ en combinaties hiervan zoals voor de Telegrafist/Schutter met de letters ‘T’ en 
‘S’ en de Meccano/Schutter met de letters ‘M’ en ‘S’. De Marineluchtvaartdienst  
handhaafde na de oorlog hetzelfde ontwerp voor de brevetten voor luchtvarenden welke 
reeds gedurende de oorlog waren ingesteld. 

 

 
 

Het brevet mitrailleurschutter is ingesteld op 28 augustus 1941 en vervallen op 5 februari 
1968. Onderofficieren en schepelingen konden kwalificeren voor het brevet. Het brevet 
onderscheidingsteken bestond uit een van azuurblauwe zijde geborduurd, door goudraad 
omgeven cirkelvormig veld waarin de letters ‘MS’ in goud en aan de rechterzijde een in 
gouddraad geborduurde gespreide adelaarsvleugel. Ook bestaat het onderscheidingsteken 
in een metalen uitvoering met een speldbevestiging. 
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Groepsfoto van een klas in opleiding tot Mitrailleurschutter, UK zomer 1942 (Foto F.Sint) 

 

 

 

Geborduurde uitvoering 
 

 1940-45 Reserve sergeant-luchtschutter LSK J.W. Coebergh van den Braak . Per 1-5-
1944 in vast dienstverband Koninklijke Marine voor 6 jaar in rang van sergeant-
vliegtuigschutter. Hij draagt de halfwing voor Mitrailleurschutter (MS) met de letters in een 
gekranste lauwertak typisch voor de Britse halfwings. Het handeld zich dan ook hier 
vermoedelijk om een Britse aanmaak van de Nederlandse halfwing 
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 Hand geborduurde uitvoering, een cirkelvormig veld van blauwe zijde omgeven door een 
parelrand van gouddraad waarin goudgeborduurd de letters ‘M S’, aan de linkerzijde een 
goudgeborduurde gespreide adelaarsvleugel. Vermoedelijk gedragen gedurende of net na 
de oorlog. Afmetingen 85 x 35 mm. 
 

 
Goudgeborduurde halfwing Mitrailleurschutter (Foto ED) 

 
 Hand geborduurde uitvoering, een cirkelvormig veld van blauwe zijde omgeven door een 

parelrand van gouddraad waarin goudgeborduurd de letters ‘M S’, aan de linkerzijde een 
goudgeborduurde gespreide adelaarsvleugel. Vermoedelijk gedragen gedurende of net na 
de oorlog. Afmetingen 70 x 24 mm. 

 
 
Metalen uitvoering, Toye & Co., LTD 
 
Het borstembleem ‘Mitrailleurschutter’ (brevet luchtvarenden) word gedragen op de 
linkerborst ter hoogte van de oksel, door schepelingen, korporaals en onderofficieren en 
bestaat uit een cirkelvormig blauw veld waarin afgebeeld de letters ‘MS’ omgeven door een 
parelrand met aan de linkerzijde een gespreide adelaarsvleugel.  
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Het goudkleurige embleem werd 
gedurende of net na de oorlog besteld 
bij- (op initiatief van de Cdt. Zeemacht 
in Nederlands Indië, kenmerk 
BDO.12.ghj/345944 van omstreeks 
1943) en gefabriceerd door de Britse 
fabrikant Toye & CO. LTD en was 
vermoedelijk bestemd voor gebruik op 
het tropentenue. De eerdere 
uitvoeringen zijn meestal voorzien van 
de merktekens van de fabrikant, 
zijnde “TOYE”en “SILVER”.  
 

 
Het embleem met een breedte van 75 mm en een hoogte van 25 mm werd bevestigd op 
het uniform d.m.v. een eenvoudige speldbevestiging 
 

 
Metalen halfwing Mitrailleurschutter (Foto MarDigitaal 

 
 SGTVLTGTGR M.Stroosneider (1911), met brevet mitrailleurschutter, in Ned. Indië in 

1947 
 

 

Metalen uitvoering halfwing "Mitrailleurschutter" 

(Foto NIMH) 

 

 

Telegrafist (T) 

 

Het brevet telegrafist is ingesteld op 28 augustus 

1941 en vervallen op 20 oktober 1961. 

Schepelingen van de dienstvakken Telegrafist en 

Vliegtuigtelegrafist konden kwalificeren voor het 

brevet. Het brevet onderscheidingsteken bestond 

uit een van azuurblauwe zijde geborduurd, door 

goudraad omgeven cirkelvormig veld waarin de 

letter T in goud en aan de rechterzijde een in 

gouddraad geborduurde gespreide 

Adelaarsvleugel. 
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Ook bestaat het brevet onderscheidingsteken in een metalen uitvoering met een 

speldbevestiging. 

 

 

 

 

 

 

 

Geborduurde uitvoering 

 

Hand geborduurde uitvoering, een 

bladerkrans waarin op een blauwe 

stoffen ondergrond de letter "T" 

met aan de linkerzijde een gespreide 

adelaarsvleugel. De vleugel, 

bladerkrans en letter T zijn 

geborduurd met gouddraad.  

 

Deze uitvoering van de halfwing, met 

de bladerkrans volgens Brits 

gebruik, is oftewel van Engelse- of 

van Nederlandse aanmaak.  

De eerste wings, na Nederlands 

model, in Nederland na de oorlog 

aangemaakt waren nog naar het 

Engelse voorbeeld aangemaakt en 

die hadden nog een krans van 

Bladeren in het veld staan. 

 

 
Goudgeborduurde uitvoering met bladerkrans (Foto F.Sint) 

Hand geborduurde uitvoering, een cirkelvormig veld van blauwe stof omgeven door een 
parelrand van gouddraad waarin goudgeborduurd de letter ‘T’, aan de linkerzijde een 
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goudgeborduurde gespreide adelaarsvleugel. Vermoedelijk gedragen gedurende of net na 
de oorlog. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse oorlogsvrijwilliger Rini Elshout uit Nieuwkuyk. Opgeleid tot sergeant-telegrafist 
bij de Britse Royal Air Force. Opgeleid te Cranwell en Chipping Ongar.  
Vermoedelijk 1946 
 

 
                   Sergeant ML Elshout met Nederlandse halfwing Telegrafist  (T) (Foto NIMH 

Handgeborduurde halfwing 

Telegrafist (Foto MarDigitaal) 
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Metalen uitvoering, Toye & Co., LTD 
 
Het borstembleem ‘Telegrafist’ (brevet luchtvarenden) word gedragen op de linkerborst ter 
hoogte van de oksel, door schepelingen, korporaals en onderofficieren en bestaat uit een 
cirkelvormig blauw veld waarin afgebeeld de letter ‘T’ omgeven door een parelrand met aan 
de linkerzijde een gespreide adelaarsvleugel. Het goudkleurige embleem werd gedurende 
of net na de oorlog besteld bij- (op initiatief van de Cdt. Zeemacht in Nederlands Indië, 
kenmerk BDO.12.ghj/345944 van omstreeks 1943) en gefabriceerd door de Britse fabrikant 
Toye & CO. LTD en was vermoedelijk bestemd voor gebruik op het tropentenue.  
De Eerdere uitvoeringen zijn meestal voorzien van de merktekens van de fabrikant, zijnde 
“TOYE”en “SILVER”. Het embleem met een breedte van 75 mm en een hoogte van 25 mm 
werd bevestigd op het uniform d.m.v. een eenvoudige speldbevestiging. 
 

  

 

 
 Metalen uitvoering, halfwing "Telegrafist", TOYE 

 

 

 

 

Buitenmodel, goudkleurige metalen uitvoering. Een blauw geverfd cirkelvormig veld waarin 
de letter ‘T’ met een gespreide adelaarsvleugel. Het handeld zich hier vermoedelijk om een 
stuk troepenvlijt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Telegrafist\Mitrailleurschutter (T MS) 

 

Het brevet Telegrafist/Mitrailleurschutter is ingesteld op 28 augustus 1941 en vervallen op 5 

februari 1968. Het werd gedragen door schepelingen die gekwalificeerd waren voor beide 

brevetten. De telegrafist aan boord bediende zeker in het begin van de oorlog vaak als 

neventaak een der boordwapens. Het brevet onderscheidingsteken bestond uit een van 

azuurblauwe zijde geborduurd, door goudraad omgeven cirkelvormig veld waarin de letters 

’T en MS’ in goud en aan de rechterzijde een in gouddraad geborduurde gespreide 

adelaarsvleugel. Ook bestaat het brevet onderscheidingsteken in een metalen uitvoering 

met een speldbevestiging. 

 

Geborduurde uitvoering 

 Hand geborduurde uitvoering, een cirkelvormig veld van blauwe stof omgeven door een 

dubbele parelrand van gouddraad waarin goudgeborduurd de letters ’T en MS’, aan de 

linkerzijde een goudgeborduurde gespreide adelaarsvleugel. Vermoedelijk gedurende de 
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2e Wereldoorlog of net hierna in England aangemaakt voor Nederlandse bemanningsleden 

van de MLD.  

 
 

Handgeborduurde uitvoering halfwing 

"Telegrafist/Mitrailleurschutter" (Foto ED 

 

 

 

 

 

Metalen uitvoering, Toye & Co., LTD 
 
Het borstembleem ‘Mitrailleurschutter’ (brevet luchtvarenden) word gedragen op de 
linkerborst ter hoogte van de oksel, door schepelingen, korporaals en onderofficieren en 
bestaat uit een cirkelvormig blauw veld waarin afgebeeld de letters ‘MS’ omgeven door een 
parelrand met aan de linkerzijde een gespreide adelaarsvleugel. Het goudkleurige 
embleem werd gedurende of net na de oorlog besteld bij- (op initiatief van de Cdt. 
Zeemacht in Nederlands Indië, kenmerk BDO.12.ghj/345944 van omstreeks 1943) en 
gefabriceerd door de Britse fabrikant Toye & CO. LTD en was vermoedelijk bestemd voor 
gebruik op het tropentenue. De eerdere uitvoeringen zijn meestal voorzien van de 
merktekens van de fabrikant, zijnde “TOYE”en “SILVER”. Het embleem met een breedte 
van 75 mm en een hoogte van 25 mm werd bevestigd op het uniform d.m.v. een een 
eenvoudige speldbevestiging. Dit borstembleem staat als 'Telegrafist Mecano Schutter' 
beschreven in het boek van P.A. Wels, getiteld Emblemen der Koninklijke Marine en ook in 
het boek van de heren D. Beumer en C. Fleischacker (Onderscheidingstekens van de 
Koninklijke Marine periode 1945-2012) wordt het embleem beschreven als 'telegrafist-
meccano-schutter'. In alle bronnen betreffende KM halfwings die de periode 2e  
Wereldoorlog weergeven is het embleem beschreven als telegrafist/mitrailleurschutter wat 
volgens mij de juiste benaming is. 
 

   
       Metalen uitvoering halfwing "Telegrafist/ Mitrailleurschutter 

 

Voor reacties:  

John Mohnen; johnmohnen@tpg.com.au     

mailto:johnmohnen@tpg.com.au

