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VLIEGERS EN VLIEGTUIGEN ROND DE AFRIKA-VLUCHT, 1933 
 
 
Frits Gerdessen 

 
 

Het westelijke Letse landsdeel Kurzeme en  
Zemgale, het gebied ten zuiden van de Daugava,  
vormden vanaf 1561 tot aan de laatste Poolse  
deling in 1795 het hertogdom Koerland. 
 

Hoewel het behoorde tot het konink-
rijk Polen, kon de hertog een zeer 
zelfstandige koers varen. In het 
midden van de 17de eeuw maakte 
Koerland onder hertog Jacob Kettler 
(1642-1682) een bloeitijd door.  
In 1642 beschikte Koerland over 10 
oorlogsschepen en 14 koopvaarders. 
Tijdens Jacobs regering werden op 
zijn werf in Windau (Ventspils) 44 
oorlogsschepen en 79 koopvaarders 
gebouwd. Jacob richtte verder ca 70 
bedrijven op, deels ter ondersteuning 
van de scheepsbouw (zagerijen, teer-
fabrieken, smederijen, een kruitmolen, 
wapenfabrieken enz.), maar o.a. ook 
glasfabrieken. De handel werd sterk 
uitgebreid en met de nieuwe handels-
vloot zag Jacob kans het monopolie 
van de Nederlanders in de Oostzee 
flink te dwarsbomen. 
 
Jacob trachtte ook koloniën te verwer-
ven en zo vestigden Koerlanders zich 
in 1651 in Gambia in West-Afrika en 
op het West-Indische eiland Tobago. 
De hoofdstad van het tegenwoordige 
Gambia, Banjul, is destijds door de 
Koerlanders gesticht.  
Ondanks neutraliteitsverdragen met 
diverse landen, zag Jacob geen kans 
om buiten de oorlogen in het Baltische 
gebied te blijven. In 1657 koos hij de 
zijde van Polen in de Pools-Zweedse 
oorlog (1655-1660) en dat kwam hem 
en Koerland duur te staan. In de nacht 
van 28 op 29 september 1658 overvie-
len Zweedse troepen het hertogelijk 
slot in Mitau (Jelgava) en namen  
Jacob gevangen. Hij kwam weer vrij 
met de vrede van Oliva in 1660. Toen 
hij terugkeerde lag Koerland in puin, 
waren de buitenlandse vaklieden  
verdwenen en bleken de vloot en de 
koloniën verloren. Hoewel Jacob de 
wederopbouw krachtig ter hand nam, 
bereikte Koerland de eerdere bloei niet 
meer. 
 

 
 
Afb. 1a  
Voor- en achterzijde van een lidmaatschapskaart van de Latvijas Aeroklubs uit 
1936. 
De contributiezegels tonen aan dat ook in 1937, 1938 en1939 contributie werd 
betaald, in 1940 niet meer. Aangenomen mag worden dat de vereniging tijdens de 
sovjetbezetting werd ontbonden. 
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In het zelfstandige Letland was men 
de koloniale aspiraties van het hertog-
dom Koerland niet vergeten. Dat 
kwam ondermeer tot uiting in het plan 
een vlucht naar Gambia te maken. De 
eerste vlucht, door Nikolajs Pūliņš en 
Rūdolfs Celms in 1933, mislukte, 
maar enkele jaren later wist Herberts 
Cukurs het doel te bereiken.  
 
Nikolajs Pūliņš (Talsi, 
1901-1979, Zweden). 
 
Pūliņš had tijdens de onafhankelijk-
heidsoorlog in het Letse leger gevoch-
ten en ontving daarvoor  het 
Lāčplēsis-kruis. Daarna werd hij  
vertegenwoordiger bij een rubberfa-
briek. Hij wilde vlieger worden en 
kocht in 1923 een 25 pk Anzani motor 
en moest vervolgens uitzoeken hoe hij 
daarmee een eigen vliegtuig kon  

 
 
Foto 1 

(laten) bouwen.  
Hij kwam in contact met Rūdolfs 
Vītols, die bij Arsenals werkte, de  
militaire reparatiewerkplaats. Vītols 
ontwierp een kleine tweedekker 
(spanwijdte 5,80 m) en deze werd ge-
bouwd met behulp van Jānis Knauke, 
een ervaren houtbewerker. In 1924 
werd het toestelletje, de P-1 Sprīdītis 
(Klein Duimpje) ingevlogen door  
sergeant Gustavs Lazdins1.  
Het toestelletje vloog goed, maar toen 
Lazdins een demonstratie van een 
Gourdou-Leseurre jager had gezien, 
ging hij met de Sprīdītis stunten en 
verongelukte. Hij kwam er met wat 
schrammen vanaf, maar het vliegtuig 
was er slecht aan toe.  
Het ongeluk betekende het einde van 
Lazdiņs’carrière in de luchtvaart.  
Het gevolg was dat Pūliņš nog niet 
kon leren vliegen. Hij ontmoette ech-
ter een student werktuigbouw, Kārlis 
Irbītis. Deze maakte een nieuw  
ontwerp op basis van de Sprīdītis , nu 
een hoogdekker. Deze P-2 (Sprīdītis 
II) werd op 13 juli 1925 ingevlogen 
door sergeant. Fricis Sproġis.  

                                                           
1 Sgt. Lazdiņs was een uiterst bekwa-
me vliegtuigmaker, wiens werk tijdens 
de onafhankelijkheidsoorlog allerwe-
gen werd geroemd. Toen hij nog vlieg-
tuigmaker was had hij een vlucht met 
een 12Strutter gemaakt, die goed af-
liep. Eenmaal vlieger, bleek hij een 
waaghals. Hij kraakte de enige inzet-
bare Nieuport jager in een hooiberg, 
en daarmee zijn reputatie als vlieger. 

Op dezelfde dag moest Irbītis op de 
Technische Hogeschool zijn eindexa-
menproject verdedigen. Hij slaagde, 
net als zijn vliegtuig. Het toestel kreeg 
ook het typenummer I-1, voor Irbītis. 

 
Hierna ontwierp Irbītis voor Pūliņš de 
P-3 (I-2) Ikars, een tweezitter. Pūliņš 
was intussen bezig met vliegles en zijn 
lessen werden voortgezet op de P-3.  
 
Tenslotte kreeg hij les op de militaire 
vliegschool en behaalde het Letse 
sportvliegerbrevet nr. 1 in 1926. De 
Ikars werd geregistreerd als YL-AAA. 
Na zijn afstuderen volbracht Irbītis 
zijn militaire dienstplicht als vlieg-
tuigmaker bij het Aviācijas Pulks 
(luchtvaartregiment), waarna hij bij de 
vliegtuigbouwafdeling van A.S. Chr. 
Backman ging werken. 

 
Intussen hadden ontevreden leden van 
de Latvijas Aeroklubs ( LAK)2 in 
1928 Lidotaju Biedrība (LB –  
vliegersvereniging) opgericht (afb. 1a 
en 1b).  
De vliegtuigbouwers Pūliņš  en Her-
berts Cukurs waren ook hier niet  
tevreden mee en richtten Sporta 
Lidotāju Biedrība (Sportvliegersvere-
niging) op. Omdat Cukurs te over-
heersend werd, trok Pūliņš zich terug. 
In het najaar van 1932 richtte hij met 
enkele vrienden Aviācijas 
Veicināšanas Biedrība (luchtvaarton-
dersteuningsvereniging) op. De bedoe-

                                                       
2 LAK - Latvijas Aeroklubs werd in 
1920 opgericht door Kārlis Viziņš. 

ling hiervan was om een voorgenomen 
vlucht van Pūliņš en Rūdolfs Celms 
naar Gambia te financieren. 
 
In 1932 werd Pūliņš lid van de  
Aiszargu Aviācija (AA). De op 8 aug. 
1932 opgerichte AA was de lucht-
vaartafdeling van de Aiszargi, de  
Nationale Garde. De leden brachten  
 
hun eigen vliegtuigen mee, Pūliņš zijn 
I-5 Ikars, die hij later aan de AA ver-
kocht. Irbītis had op dit toestel zijn 
vliegbrevet behaald. 
 
Voor de langeafstandsvlucht naar 
Gambia was een nieuw vliegtuig no-
dig. Dat werd de ook weer door Irbītis 
ontworpen I-6 Gambija. 
Het toestel werd zoals gewoonlijk in 
vrije tijd ontworpen en gebouwd in de 
orgelfabriek waar Jānis Knauke nu 
werkte. Ook werkten enkele vlieg-
tuigmakers van het Aviācijas Pulks 
aan het toestel. Er was tijdsdruk, want 
Pūliņš en Celms wilden vertrekken op 
28 mei 1933, tijdens de jaarlijkse 
luchtvaartdag van het Aviācijas Pulks. 
De Gambija, met de registratie 
YL-AAH, kon inderdaad op die dag 
vertrekken. Na toespraken van o.a. 
generaal Balodis, de Minister van  
Defensie, steeg het toestel op voor de 
eerste etappe naar Danzig. Op de foto 
staan als 3de en 4de van links Maiga en 
Nikolajs Pūliņš (foto 1). 
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Foto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 4 
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Afb. 2 
Met het vliegtuig van de Afrika-vlucht vervoerde kaart van RIGA naar 
RUMELANGE in Luxemburg. Dagtekeningstempel RIGA-LIDPASTS  B, 28. 5. 33. 
Na het neerstorten van het toestel werd de geborgen post naar Berlijn gebracht en 
van daar verder vervoerd. In dit geval per vliegtuig van BERLIJN naar KEULEN: 
“Mit Luftpost befördert Köln 2”. Op 1 juni bereikte de kaart RUMELANGE. 
 

De volgende dag kwam er slecht 
nieuws. Op weg van Danzig naar Ber-
lijn was de Gambija neergestort en 
vernield. Pūliņš en Čelms kwamen er 
goed af (foto 3). Het wrak kwam terug 
naar Letland. Er ontstond wrijving 
tussen de betrokkenen en Aviācijas 
Veicināšanas Biedrība  werd opgehe-
ven. 

Voor de vlucht naar Gambia werden 
speciale postzegels uitgegeven.  
De Litouws/Amerikaanse postzegel-
handelaar Lissiuk bood aan de tocht te 
financieren op voorwaarde dat een 
speciale serie postzegels met opdruk 
LATVIJA-AFRIKA zou worden uit-
gegeven. Hij zou het merendeel van 
deze postzegels ontvangen. President 

Bangerskis bewerkte het Ministerie 
van Transport om deze serie uit te  
geven. Hiermee werd de bouw van het 
vliegtuig bekostigd.  
Van de oplage verscheen slechts een 
zeer gering aantal zegels aan het loket 
van het hoofdpostkantoor in Riga. 
Terwijl de nominale waarde van de 
zegels 2 Lats bedroeg, werden de  
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zegels enige dagen later voor 100 Lats 
door de handel aangeboden.  
Op de vlucht werden niet alleen enve-
loppen gefrankeerd met LATVIJA-
AFRIKA opdrukzegels meegenomen, 
ook met andere zegels gefrankeerde 
poststukken begonnen aan de lange 
tocht die eindige bij Neustettin, zo’n  
120 km voor Berlijn (afb. 2). 
 
Nadat Pūliņš van zijn ongeval was  
bekomen, dacht hij aan een volgend  
toestel. Met gebruikmaking van on-
derdelen van de Gambija werd de I-7  
Zilais Putns (Blauwe Vogel) gebouwd. 
Deze ging in 1934 verloren toen 
Pūliņš er mee stuntte. Vervolgens 
ontwierp Irbītis voor hem de I-8. 
Hiermee maakte Pūliņš een noodlan-
ding in de Sovjet-Unie. De Russen lie-
ten hem snel vrij, met zijn vliegtuig. 
 
Hierna verkocht hij het toestel aan de 
LAK. Hij bleef nog enige tijd vliegen 
bij de Aiszargi, maar had er geen  
plezier meer in, omdat zijn prestaties 
als eerste Letse sportvlieger  niet erg 
erkend en gewaardeerd werden. Hij 
kwam na de oorlog met zijn vrouw in 
Zweden terecht waar hij op 23 maart 
1979 overleed. 

 
 
Afb. 3 
 
 

 
 
Foto 5 

 

 
Kārlis Irbītis (Lade, 1904 - 
1997, Canada). 

 
Zoals uit het voorgaande blijkt, had 
Kārlis Irbītis (foto 2) een werkzaam 
aandeel in het werk van Pūliņš en 
andere zelfbouwers. Zijn werk vormt 
een apart hoofdstuk in de Letse 
vliegtuigbouw.  
Irbītis  kwam na het faillissement van 
Backman AS in dienst van VEF 
(Valsts Elektrotechniskā Fabrika) in 
Riga. (afb. 3). Daar stelde hij in 1935 
voor een afdeling vliegtuigbouw te 
beginnen. Dat voorstel werd aanvaard 
en tot 1940 produceerde VEF de 
Irbītis ontwerpen I-11 t/m I-18. Irbītis 
kwam tijdens de sovjetbezetting in 
1940-41 in aanmerking voor 
deportatie, maar werd gered door de 
Duitse inval. Hij werkte later in 
Duitsland en emigreerde tenslotte met 
zijn vrouw naar Canada, waar hij bij 
Canadair werkte. In 1986 verscheen 
zijn boek “Of Struggle and Flight” 
over de Letse luchtvaart tot 1940 en 
zijn werkzaamheden bij Canadair. 
Adolfs Irbītis (Riga, 1910- 1983, Riga 
), broer van Kārlis, ontwierp het  

beeldmerk voor de door VEF 
geproduceerde Minox camera en in 
1934 het VEF logo. Op de vliegtuigen 
was “Riga” vervangen door het 
typenummer. 

 
Herberts Cukurs (Liepāja, 
1900-1965, Montevideo) 

 
Cukurs (foto 4) begon zijn vlieger-
loopbaan bij het Aviācijas Pulks in 
1921, maar na enkele jaren stapte hij 
over naar de marine. In 1923 begon hij 
in zijn vrije tijd een licht vliegtuig te 
bouwen. Deze C-1 was eigenlijk een 
zweefvliegtuig met motor (988 cc 
Harley Davidson).  
Na zijn overplaatsing voltooide hij het 
toestel in Liepāja en maakte er heel 
wat vluchten mee. Cukurs leende  
tenslotte zijn C-1 aan zijn collega 
Kārlis Konstants, die er een 25 pk  
Anzani in plaatste, waarna het toestel 
C-2 werd genoemd.  
 
Nu begon Cukurs aan een tweezitter, 
de C-3 . Wegens geldgebrek schoot hij 
echter niet erg op en hij werd uit de 
marine ontslagen op beschuldiging 
van dranksmokkel. Samen met Pūliņš 

en  Konstants vormde hij een lucht-
vaartclub.  
Het drietal huurde een ruimte in Riga, 
waar elk aan zijn toestel kon werken. 
Het geld voor de C-3 kwam tenslotte 
van een student, Jānis Feizaks. Diens 
vader was vishandelaar en Cukurs 
ging nu ook in de vishandel, hetgeen 
redelijk lucratief bleek. Cukurs wist 
een 80 pk Renault los te krijgen bij het 
Aviācijas Pulks  en hiermee maakte de 
C-3 in 1931 de eerste vlucht.  
Het toestel werd ingeschreven als 
YL-AAB (foto 5). Kārlis Irbītis was 
Cukurs' eerste passagier. Cukurs gaf 
vliegles aan Feizaks op de C-3, maar 
liet hem solo op de C-2. Feizaks stort-
te neer en kwam om, op 15 april 1932. 
Velen gaven Cukurs de schuld.  
Nadat de vlucht van Pūliņš en Celms 
naar Gambia was mislukt, maakte  
Cukurs hier werk van. De C-3 werd 
tot eenzitter verbouwd en Kurzemes 
Hercogiene (Hertogin van Koerland) 
gedoopt. Cukurs kreeg steun van een 
dagblad en vertrok op 28 augustus 
1933. Het werd, o.a. door motorsto-
ringen, een avontuurlijke reis. Op 3 
november landde Cukurs in Gambia, 
waar de motor werd vervangen door 
een Gipsy Major. Begin 1934 was hij 
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terug in Riga, werd bejubeld en weer 
toegelaten tot het Aviācijas Pulks , in 
de rang van kapitein. Men kon blijk-
baar niet meer om hem heen. 
 
Met in zijn achterhoofd een nieuwe 
langeafstandsvlucht begon Cukurs aan 
een nieuw toestel. Dit toestel, de C-6, 
was gereed in 1936 en kreeg de regi-
stratie YL-ABA en de naam Trís 
Zvaignes (Drie sterren). In 1936-1937 
maakte hij er een vlucht mee naar  
Tokio en werd bij terugkeer wederom 
bejubeld (foto 6).  
Deze roem zette hem aan tot het 
schrijven van een roman over een on-
dernemende Letse vlieger, die grote 
plannen had voor de landsverdediging: 
een bouwprogramma voor kleine mili-
taire vliegtuigen. Cukurs was aller-
minst bescheiden. Het verhaal ver-
scheen als feuilleton in een krant. 
Toen het was voltooid, bracht Cukurs  

 
 
Foto 6 

het geschrevene in praktijk. Hij ver-
bouwde de C-6 tot duikbommenwer-
per (C-6bis), met een sterkere motor 
en een bommenrek. Ook de inbouw 
van 2 mitrailleurs was voorzien. De 
C-6bis werd begin juni 1940 tot volle 
tevredenheid door het Aviācijas Pulks 
beproefd en een bestelling van 10 
stuks werd voorbereid. Echter, terwijl 
Cukurs voorbereidingen voor de  
productie trof, werd Letland door de 
Russen bezet. Ook nu had Cukurs nog 
hoop op de bouw, maar de Russen 
hadden geen belangstelling. 

Tijdens de Duitse bezetting maakte 
Cukurs deel uit van het beruchte Arājs 
Kommando en was als zodanig  
betrokken bij moordpartijen op Joden 
in Letland. Hij wist later naar Brazilië 
te ontkomen, waar hij in kano’s han-
delde en tenslotte een rondvluchtbe-
drijf had. Vanwege zijn rol in de  
oorlog werd Cukurs in 1965 in Mon-
tevideo door de Mossad geliquideerd. 
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