
Een “Lady” schreef
luchtvaart-geschiedenis

                   Henry Schotkamp

De “goede oude tante Ju” is in de waarste 
zin van het woord een ster aan de hemel. 

De Deutsche Lufthansa kocht een Junkers 
Ju 52, restaureerde haar en liet haar

 weer vliegen, voor de fans. 
Een levende legende, een oldtimer na een 

succesvolle verjongingskuur.
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Op 6 april 1936 maakte een trotse Ju 52 bij de Junkers 
fabrieken in Dessau haar eerste vlucht en werd ver-
volgens, voorzien van het kenteken D-AQUI, aan de 
vooroorlogse Lufthansa overhandigd. En op 6 april 
1986 precies 50 jaar na haar luchtdoop was een zorg-
vuldige restauratie voltooid en maakte de D-AQUI 
voorzien van moderne vliegtuigtechniek haar eerste 
vlucht in de nieuwe tijd.
De Ju 52 werd geconstrueerd door ingenieur profes-
sor Hugo Junkers (1859-1935). Karakteristiek voor 
dit drie-motorige propellervliegtuig zijn naast de be-
roemde golfplaatbekleding, de grote betrouwbaarheid 
en de relatief lage snelheid van ca. 190 km/pu. We-
gens haar voortreffelijke vliegeigenschappen werd 
de Ju 52 al gauw het vlaggeschip van de Deutsche 
Lufthansa.
De D-AQUI is een van de 5000 machines, die tus-
sen 1932 en 1952 door de Junkers-Werken in Dessau 
gebouwd werden. Ze werd “Frits Simon” gedoopt en 
op 10 april 1936 in bedrijf genomen bij Lufthansa. In 
juli 1936 ging ze dan naar Noorwegen, werd daar met 
drijvers uitgerust en kreeg het kenteken LH-DAH en 
de naam “Falken”. In 1940 kwam ze weer terug bij 
Lufthansa en verrichtte daar haar dienst onder het oor-
spronkelijke kenteken en de naam “Kurt Wittgens”.
In 1945 leidde haar weg weer terug naar Noorwegen, 
waar ze voortaan het kenteken LN-KAF en de naam 
“Askeladden” droeg. Bij een grote onderhoudsbeurt 
in 1947 werd ze wegens gebrek aan onderdelen ‘ver-
mengd’ met een andere Ju 52 en hervatte in februari 
1948 haar dienst. In 1956 leek haar lot bezegeld, ze 
werd afgedankt. Zelfs het Noors National Museum in 
Oslo wilde haar niet hebben, omdat ze te groot was.
Na een jaar in weer en wind te hebben gestaan, werd 
ze naar Equador verscheept waar ze wederom opge-
lapt  werd  en  onder  het  kenteken  HC-ABS  en  de 

naam “Amazonas” passagiers en vracht over het oer-
woud vervoerde. In 1963, na slechts 8000 vlieguren, 
leek het definitieve einde voor deze eerste Ju 52 na-
bij. Zes jaar lang lag ze naast het vliegveld van Quito 
langzaam weg te roesten tot ze in 1969 ontdekt werd 
door de voormalige amerikaanse oorlogsvlieger Les-
ter Weaver. Ondanks een opknapbeurt en het nieuwe 
kenteken N 130 LW, kreeg hij geen toestemming om 
ermee te vliegen. In 1975 werd het toestel gekocht 
door de Amerikaan Martin Caidin die er flink in in-
vesteerde en met haar trotse bezitter vloog zij met 
het kenteken N 52 JU en de naam “Iron Annie”, van 
vliegshow naar vliegshow.
In 1976 vond een restauratie plaats waarbij de Ju 52 
werd voorzien van Pratt & Whitney motoren en op 
vele onderdelen werd aangepast aan de eisen van de 
tijd.
Toen kocht Lufthansa de Ju 52 van Martin Caidin en 
op 28 december 1984 landde ze na een bewogen le-
ven eindelijk weer op haar geboortegrond. Meer dan 
een jaar duurde de uiteindelijke restauratie van de Ju 
52 op de Lufthansa werf in Hamburg. 
Toen kon de Ju 52 onder haar oorspronkelijke kente-
ken D-AQUI en de naam “Berlin-Tempelhof” in april 
1986 voor haar nieuwe ‘eerste vlucht’ het luchtruim 
kiezen. Sindsdien heeft ze steeds meer bewonderaars 
en is ze -waar ze ook opduikt- een legendarische en 
bewonderde ster.
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Tot zover het ‘mooie’ verhaal van de eerste Ju 52. De 
duizenden andere toestellen van dit type hebben een 
belangrijke rol gespeeld tijdens de 2. Wereldoorlog in 
de Duitse Luftwaffe.
Deze uiterst betrouwbare machine diende o.a. als 
transportvliegtuig voor het ‘Luftpost-staffel Ost’, van 
het noorden bij Leningrad tot in de Kaukasus en de 
Krim. Er waren maar liefst 11 machines hiervoor be-
schikbaar. Doordat de aanvoerlijnen naar de fronten 
in het oosten steeds langer en gevaarlijker werden, 
moest vervoer van post van en naar het front door de 
lucht geschieden.
Het Duitse Rijk gaf op 18 april 1942 eigen toelatings-
zegels voor luchtveldpostbrieven uit. Elke Duitse 
soldaat ontving per maand vier van deze zegels en 
na een portoverhoging in 1943, acht toelatingszegels. 
Daarmee kon hij vier brieven of kaarten naar huis 
frankeren. De andere helft van zijn zegels was be-
stemd voor thuis, waarvan de brieven richting front 
voorzien moesten worden. De toelatingszegels wer-
den uitgereikt aan soldaten aan de fronten in het oos-
ten, op de Balkan en Skandinavië, voorzover ze in 
verbinding stonden met het luchtveldpostnet.
De afbeelding van de Ju 52 is ongetwijfeld het be-
kendst op de toelatingszegels voor luchtveldpost uit 
1942/1943. (Mi.Nr. 1A en 1B, zie hieronder)

Het verladen van luchtveldpost in een Ju 52 op het vlieg-
veld van Smolensk in de zomer van 1942.

Toelatingszegels voor luchtveldpostbrieven. Li. uitgegeven 
in 1942 (getand). Re. uitgegeven in 1943 (zaagtanding)

Toelatingszegels voor luchtveldpostbrieven. Gestempeld: 
Li. Heimat-Front en re. Front-Heimat

Toelatingszegel voor lucht-
veldpostbrieven van het ei-
land Kreta, dat alleen nog 
door de lucht bereikbaar 
was. Opdruk in rood van 
de drukkerij “Front Zeitung 
Veste Kreta”. November 
1944.

Een deel van de veldpostzendingen werd door de Duitse 
Luchtpost met haar lijnvliegtuigen vervoerd. Nog in het 
vierde oorlogsjaar wierf de Duitse Luchtpost met deze 
poster.

Door de herovering van het Griekse vasteland door 
Griekse- en Britse troepen, waren de op Kreta en an-
dere Egeïsche eilanden gelegerde Duitse troepen in 
de nazomer van 1944, van hun aanvoerlijnen over 
zee beroofd. De postvoorziening kon alleen nog maar 
door de lucht plaats vinden, wat tot een belangrijke 
inkrimping ervan leidde. Alleen nog luchtveldpost-
brieven voorzien van veldpostzegels met opdruk “IN-
SELPOST” waren nog toegelaten. Hiervoor werd een 
gedeelte van de voorradige luchtposttoelatingszegels 
van een opdruk voorzien.

Bevoorrading van de ingesloten troepen, zoals hier op 
Kreta, kon alleen nog via de lucht plaatsvinden.
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Op het vliegveld van Biala Podlaska wordt post in een Ju 
52 geladen. Duidelijk is hier de karakteristieke golfplaat 
bekleding te zien.

Tussen 17 april en 9 mei 1942 werd in Biala Podlas-
ka bij Brest-Litowsk het eerste luchtpostknooppunt 
ingericht voor veldluchtpost. Als transportvliegtuig 
werd meestal de Ju 52 ingezet. In mei 1944 werd het 
knooppunt verlegd naar Lodz. Enkele maanden later 
op 6 juli 1944, werd de Duitse luchtpostdienst uitein-
delijk gestaakt vanwege de oorlogshandelingen.
Bovendien waren de afstanden naar de soldaten aan 
de fronten te groot geworden. De afstand van Ber-
lijn naar Rostow bv. bedroeg door de lucht ruim 2000 
km.

Transportvliegtuig Junkers Ju 52 van het veldpostsqua-
dron. De machine wordt hier na aankomst op het vliegveld 
Sarabus bij Simferopol op de Krim, uitgeladen.

Na 2 miljoen vluchtkilometers werd hier de middelste mo-
tor voorzien van een feestelijke krans. Een jubileumsma-
chine van 2000 Pk met op de voorgrond 2 Pk om de post 
verder te transporteren.

BRD Uitgave van 6 
februari 1969. Tgv. 50 
jaar Duitse luchtpost-
verkeer.  Mi.Nr. 576.
Deze zegel was vaak 
doelwit in de ‘post-
oorlog’   tussen   Oost 
en  West.   Waarbij  de

zegel door de Oostduitse Post zwart gemaakt werd of brie-
ven met een dergelijke zegel werden teruggestuurd, van-
wege het ‘nazi’karakter van de afbeelding.

Boven: Benzinevaten worden uitgeladen op een vliegveld 
in Noord Afrika. De bevoorrading van het Afrikakorps 
legde een zware belasting op het Duitse luchttransport.
Onder: De Ju 52 was ook in de woestijn een onmisbaar 
transportmiddel over lange afstanden. Haar nadeel was 
de lage snelheid waardoor ze een makkelijke prooi werd 
voor geallieerde jachtvliegtuigen.



    DE GESCHIEDENIS VAN RUSLAND MET POSTZEGELS DEEL 1

De eerste postzegels van Rusland werden uitgegeven in 1858.Rusland was toen een Keizerrijk,
dat door de familie Romanov ( de Tsaren) Alexander I, Alexander II, Alexander III, Nicolaas I en
Nicolaas II werd bestuurd.
In deze periode van 1858 tot 1918 werden er diverse series postzegels uitgegeven.

    Tsaar Nicolaas II

Deze series stammen uit 1875, 1884, 1889, en 1908.Over het algemeen wordt altijd het
staatswapen , de dubbelkoppige adelaar getoond.

Van de oude series postzegels van Rusland zijn er diverse varianten gebruikt, ook zijn er door
de jaren heen veel vervalsingen op de markt gebracht.

In 1917 vond er in Rusland een grote Revolutie plaats, die de moderne geschiedenis zou veranderen.
De bevolking snakte naar verandering, tijdens de oorlog met Duitsland leed Rusland enorme
verliezen, voedsel en brandstof waren schaars, vele mensen stierven door de honger.
Men stelde Tsaar Nicolaas II verantwoordelijk.Volgens de oude Russische kalender brak er in
Februari 1917 een algemene staking uit en moest Tsaar Nicolaas II aftreden.
De nieuwe regering bestaande uit Revolutionairen en Mensjewieken kon ook geen einde aan de 
oorlog maken en een tweede revolutie vond plaats.
In November van dat jaar grepen de Bolsjewieken de macht en beëindigde de oorlog met Duitsland.
Onder leiding van Vladimir Lenin riepen ze het land uit tot de eerste Communistische staat ter wereld,
de Russische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek (RSFSR).
Vanaf December 1922 wordt deze staat omgevormd tot de Sovjet-Unie de USSR.De Unie van 
Socialistische Sovjet Republieken.In het Russisch, CCCP.
Deze staatsvorm zal blijven bestaan tot 1991.

De eerste postzegel van het nieuwe regime. Lenin op de barricaden als leider van de
Zwaard doorbreekt de ketting in 1918        Revolutie 
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Tijdens het bestaan van de Sovjet-Unie zijn er meer als 6000 postzegels uitgegeven.
Hieronder een kleine selectie.

Een kort overzicht van de leiders van de CCCP.
Vladimir Lijitsj Lenin        van 1918 t/m 1922
Jozef Stalin                      van 1922 t/m 1953
Leon Trotski                     van 1953 t/m 1954
Nikita Chroesjisjov           van 1954 t/m 1964
Leonid Brezjrev               van 1964 t/m 1981
Jouri Adropov                  van 1981 t/m 1983 
Konstantin Tsjernenko     van 1983 t/m 1985
Michail Gorbatsjov           van 1985 t/m 1990

In 1990 wordt Michael Gorbatsjov gekozen tot president van de Sovjet-Unie, hij was een moderne
staatsleider en wilde de Sovjet-Unie hervormen.
In 1991 begint een reactionele staatsgreep, de lieden van de geheime dienst de KGB, het leger 
en de politiek wilde het Sovjetregime en de Communistische partij redden door de hervormer
Gorbatsjov een halt toe te roepen.Ze bereikten het omgekeerde en het Communistische Regime
werd definitief uitgeschakeld
Vervolgens haakte de andere republieken af, zodat Gorbatsjov onttroont en verweest achter bleef,
met een afgeknotte staat.Boris Jeltsin werd de nieuwe roerganger en pleegde gelijk een nieuwe
staatsgreep, hij schorste de Communistische Partij en nam haar eigendommen in beslag.
In de nieuwe Republieken nemen de dienstdoende regeringen de macht in handen.Ze worden
meteen Internationaal als zelfstandig erkend.
Op 25 December 1991  wordt de rode vlag van de Sovjet-Unie voor het laatst gestreken.De USSR 
houdt op te bestaan.Gorbatsjov treedt af als president en Boris Jeltsin wordt president van de GOS,
het Gemenebest van de Onafhangkelijke Staten.Deze bestaat uit Rusland, Belarus en de 
Oekraïne.
Vanaf 1992 bestaat de Sovjet-Unie dus uit de volgende Republieken;
Rusland = Russische Federatie met de deelrepublieken Dagastan, Karelië, Tararstan, en Tsjetsjenië.
Wit Rusland = Belarus,Estland en Letland.
Oekraïne,Litouwen, Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazakhstan, Kirgizië
Oezbekistan, Tadzjikastan en Turkmenistan.
Leiders van de Russische Frederatie.
1991 tot heden  Boris Jeltsin---- Vladimir Poetin ----Dmitri Medvedev

Deel 2 in maart
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RUSLAND DEEL 2         
          
Hieronder zullen we van elk der Republieken enige postzegels weergeven.   
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              Russische Federatie     
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Letland

Litouwen

Kerstzegel uit de Oekraïne

Veel van deze landen geven nogal veel postzegels uit, ze hebben immers ontdekt dat dit de 
deviezen spekt. Het gevolg is dat er nogal veel "illegale uitgiftes" zijn van deze landen.Een illegale
uitgifte is een uitgifte die geen postaal doel dient en die niet bij de Wereldpostzegelvereniging is
aangemeld.Voor serieuze verzamelaars dus opgelet en verzamel alleen via de Catalogus.

Bronnen.
Wikipedia
Google Samenstelling.
People.zeelandnet.nl J.J.P van der Vat
Eigen verzameling jjpvdvat@gmail.com
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