
Luchtpost per Zeppelin
                   Henry Schotkamp

Het bekendste Zeppelin-luchtschip
 dat ooit gebouwd werd, 

was de LZ-127 “Graf Zeppelin”, 
dat op 8 juli 1928 

door de dochter van de uitvinder,
Hella Gräfin von Brandenstein-Zeppelin,
op de naam van haar vader gedoopt werd.
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Start van het eerste bestuurbare luchtschip op 2 juli 1900

Tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 raakte 
graaf Zeppelin geïnteresseerd in het ontwerp van de 
bestuurbare ballonnen, die tijdens het beleg van Parijs 
gebruikt waren. Ook had hij militair gebruik van bal-
lonnen gezien tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, 
waarin hij als waarnemer aan de kant van de Noorde-
lijke staten deelnam.
Na zijn vervroegde pensionering in 1890 begon hij 
aan het project te werken. Van de kant van de over-
heid en bedrijfsleven was er weinig belangstelling 
voor zijn project, waardoor de graaf op zichzelf was 
aangewezen. In 1898 richtte hij de ‘maatschappij ter 
bevordering van de luchtscheepvaart’ op, waarbij hij 
zelf meer dan de helft van het kapitaal van 800000 
Mark inbracht. De technische uitvoering liet hij over 
aan de ingenieurs Theodor Kober en Ludwig Dürr.
In 1899 begon de constructie van de eerste zeppelin 
in een drijvende montagehal op het Bodenmeer bij 
Friedrichshafen. Deze locatie was gekozen om het 
opstijgen eenvoudiger te maken, omdat de hal dreef 
en zo op de wind gedraaid kon worden.

Op 20 september 1928 verschenen de eerste postzegels 
met een afbeelding van de LZ 127 “Graf Zeppelin”.
Deutsches Reich Mi.Nr. 423 en 424.

De eerste luchtreis van een zeppelin vond plaats op 2 
juli 1900. De vlucht duurde slechts 18 minuten, waar-
na de LZ 1 moest landen wegens mechanische pro-
blemen. De graaf had onvoldoende middelen om de 
ontwikkeling voort te zetten. Maar dankzij de steun 
van luchtvaart-enthousiastelingen kregen de plannen 
van de graaf een nieuwe kans.

Er kon toen een betrouwbaardere technologie ontwik-
keld worden en konden de schepen worden ingezet 
voor de burgerluchtvaart en voor militair gebruik.
De eerst echt succesvolle zeppelin was de LZ 3, die 
in 1908 tijdens 45 vaarten bijna 4400 kilometer had 
afgelegd.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zette het Duitse le-
ger zeppelins in om daarvanuit bommen af te werpen. 
Maar deze grote en kwetsbare luchtschepen bleken 
niet bijzonder effectief en werden gemakkelijk neer-
geschoten.

In het skelet van de LZ 127 was 15 kilometer lichtmetaal 
verwerkt. Dit reusachtige luchtschip was een voor die da-
gen ongekend technisch hoogstandje.

De hoogste waarde uit de 
serie luchtpostzegels van 21 
januari 1934 met de beelte-
nis van Graf Zeppelin, lucht-
schipconstructeur. Hij leefde 
van 1838 tot 1917.
Mi.Nr. 539.
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Li. Graaf Zeppelin (met witte pet) en re. Hugo Eckner (ge-
zagvoerder) in een van de eerste passagiersluchtschepen 
in 1908.

Mi.Nr. 669 graaf Zeppelin in zijn luchtschip en Nr. 670 
afbeelding van de kommandogondel van de LZ 129 ‘Hin-
denburg’.  Zegels van 5 juli 1938.

De zeppelins waren voor die tijd technische hoog-
standjes van ingenieurskunst en lichtmetaaltechniek. 
In de kiel van het luchtvaartuig bevonden zich de 
verblijven van de 38 koppige bemanning evenals de 
ruimten voor post, vracht en bagage van de passa-
giers. Ongeveer 20 meter voor de punt lag de kom-
mandoruimte, het kloppend hart van het reusachtige 
gevaarte. Achter de kommandoruimte bevond zich 
de radiokamer, de keuken, een grote verblijfsruimte 
en de passagierskabines. Grote glaspartijen zorgden 
voor een vrij uitzicht naar alle kanten.
De ‘Graf Zeppelin’ maakte 590 vluchten en legde 
daarbij ruim anderhalf miljoen kilometer af. Zo’n 
13000 passgiers waren gast aan boord en betaalden 
de geweldige som van 1400 Reichsmark voor een 
tocht naar Zuidamerika.

Mi.Nr. 438 van 26 april 1930
Dezelfde afbeelding als de
zegels uit 1928, maar nu met
inschrift “1. Südamerikafahrt”. Het rode stempel werd 
aan boord aangebracht en was ter bevestiging dat de 
post ook daadwerkelijk per zeppelin vervoerd was.

Postuitwisseling tussen de “Graf 
Zeppelin” en de russische ijsbre-
ker ‘Malygin’ in de ‘stille bocht’ 
van Hooker-eiland in 1931.

Mi.Nr. 456 van 10 juli 1931 met opdruk ‘Polarfahrt 1931’

Het was niet bedoeling dat de “Graf Zeppelin” naar de 
noordpool zou varen. De reis was wetenschappelijk 
bedoeld naar de noordelijke ijszee. De tocht begon op 
24 juli in Friedrichshafen aan de Bodensee en voerde 
over Nürnberg en Leipzig naar Berlijn. De volgende 
dag ging het verder over Stettin, langs de Zweedse 
oostkust en de Finse Golf naar Leningrad. De echte 
poolreis begon dan op 26 juli en voerde over de Witte 
Zee en de Barendszee naar Franz-Josephsland. In de 
‘Stille bocht’ van Hooker-eiland troffen het Duitse 
luchtschip en de russische ijsbreker ‘Malygin’ elkaar 
om 420 kilo post uit te wisselen. De ‘Graf Zeppelin’ 
vervolgde haar weg naar Sewernaja Semlja, daarna 
ging het terug via Nowaja Semlja, Archangelsk, Le-
ningrad, Memel, Danzig en Berlijn. Uieindelijk was 
het luchtschip op 31 juli 1931 weer in Friedrichsha-
fen terug.

De LZ 127 “Graf Zeppelin” maakte vele reizen, o.a. een 
wereldreis in 1929, een Zuidamerikareis in 1930 en een 
poolreis in 1931.
Luchtschip en Dornier watervliegtuig boven Fernando de 
Noronha, Brazilië in 1936.
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In 1931 verscheen er nog een aan-
vullende waarde op de in 1928 
reeds verschenen luchtpostzegels. 
Mi.Nr. 455.

Onder: De drie laatste zeppelin-
zegels verschenen in 1933, toen 
de LZ 127 voor de 50ste keer de 
oceaan overstak voor een reis 
naar de Wereldtentoonstelling in 
Chicago. De reis duurde van 14 
okt. tot 2 nov.      Mi.Nr. 496-498.

Een Winterhulpkaart vervoerd per zeppelin op 1 december 
1938 met de LZ 127. Dit was een van de laatste vluchten, 
nadat op 6 mei 1937 de LZ 129 “Hindenburg” verongelukt 
was. De kaart was aangeboden op de luchthaven Rhein-
Main in Frankfurt. De vlucht voerde van Reichenberg/Su-
detengau naar Bautzen. Met boordstempel: “Luftschiff 
Graf Zeppelin, fahrt in das befreite Sudetenland”.

Op 16 maart 1936 verschenen er twee 
zegels voor de vaarten met de LZ 129 
“Hindenburg” naar Noordamerika. 
Mi.Nr. 606 en 607.

Tussen 1932 en 1937 ontstond een uitgebreide dienst-
regeling van vaarten over de Atlantische Oceaan met 
de LZ 127 “Graf Zeppelin” en de LZ 129 “Hinden-
burg”. De Duitsers wilden het brandbare waterstof 
liever vervangen door helium. Het grootste bezwaar 
was echter dat helium alleen door de Verenigde Sta-
ten geleverd kon worden, en de Amerikanen weiger-
den het gas te leveren omdat ze er in het interbellum 
-men keek al met argusogen naar Adolf Hitler- niet 
van overtuigd waren dat het gas alleen voor vredelie-
vende doeleinden gebruikt zou worden.

Op 6 mei 1937 vloog de met waterstof gevulde zep-
pelin “Hindenburg” tijdens de landing in brand.
Daarna viel het doek voor de zeppelins.

Briefstukje met 
Mi.Nr. 529 en 
606 met boord-
stempel van de 
LZ 129 op zijn 
10de vaart naar 
Noordamerika, 
van 5 oktober 
1936.

Luchtpoststrookje voor 
Noordamerika-vaart.



   Bronvermelding:
* Wikipedia, Geschiedenis van de Zeppelin 
* EMS Verlag, Briefmarkenwelt  
* De meeste getoonde stukken zijn uit de eigen verzameling van H.S.
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*

De geplande ‘Deutschlandfahrt’ op 1 mei 1937 ging 
door omstandigheden niet door. Er zou op die vaart 
echter wel post vervoerd worden en van een speciaal 
stempel worden voorzien. Deze binnenlandse post 
werd daarom meegenomen met de geplande ‘Nord-
amerikafahrt’ en zou vervolgens boven Keulen af-
geworpen worden. Deze post werd voorzien van een 
extra stempel met de tekst:    ’Wegen Ausfall der 
Deutschlandfahrt Postabwurf bei Nordamerikafahrt’.
Verzamelaars ontvingen hun zeppelinpost nog voor 
het fatale ongeluk met de LZ 129 bij Lakehurst. Over 
de post die nog aan boord van het luchtschip was, valt 
weinig meer te melden dan dat het grootste deel ervan 
verbrand is. Slechts 133 ‘aangebrandde’ poststukken 
konden gered worden. Deze stukken zijn vandaag de 
dag gezocht vanwege hun emotionele waarde.

Post voor de Duitslandvlucht, 
die voornamelijk op de Rhein-
Mainluchthaven in Frankfurt 
aangeleverd was, zou boven 
Keulen afgeworpen worden. 
Naast het bijzondere stempel 
van 1 mei 1937, was er een 
extra stempel:”Wegen Ausfall 
der Deutschlandfahrt Postab-
wurf bei Nordamerikafahrt”. 

In 1992 gaf de Deutsche Bun-
despost een zegel uit ter gele-
genheid van de 75ste sterfdag 
van Ferdinand Graf von Zep-
pelin. De zegel toont het por-
tret van de graaf, die leefde 
van 1838 tot 1917. Op de ach-
tergrond de meest succesvolle 
zeppelin de LZ 127 “Graf Zep-
pelin”. Mi.Nr. 1597.

Ramp met de ’Hindenburg’ LZ 129
Toen op 6 mei 1937 de met waterstof gevulde zep-
pelin ‘Hindenburg’ (LZ 129) tijdens de landing op 
Lakehurst (bij New York) in brand vloog, waarbij 36 
mensen omkwamen, waaronder kapitein Lehmann, 
besloot men de overgebleven schepen uit de vaart te 
nemen en de productie stop te zetten. Men had geen 
andere keus doordat helium in 1937 niet aan de Duit-
sers door de Amerikanen werd verkocht. De indruk-
wekkende foto’s van de ramp zijn welbekend.



Postzegelpapier
De meeste postzegels worden op papier gedrukt, maar ook andere materialen zoals 
metaalfolie en textiel worden een enkele keer toegepast.
We bespreken uitsluitend zegels van papier,
omdat papier nu eenmaal het meest wordt toegepast bij het vervaardigen van postzegels
en al die andere materialen toch min of meer zijsprongen zijn.
Over het algemeen wordt voor het drukken van postzegels zogenaamd machinecoated 
of gesatineerd papier gebruikt.
In het verleden zijn allerlei andere papiersoorten als handgeschept papier, zeer dun papier
( een soort vloeipapier ),karton en gekleurd papier toegepast.
Bij het verzamelen van postzegels komt men vrij vaak gestreken papier  tegen.
Vroeger werd deze papiersoort aangeduid als krijtpapier.
Deze papiersoort is aan een of twee kanten met een bindmiddel en wit pigment bestreken.
Het is aan de grotere glans van het oppervlak te herkennen.
Bij oudere postzegels uit dit papier is uiterste voorzichtigheid bij de behandeling geboden.
Afweken kan desastreuze gevolgen hebben!
Een papiersoort die de verzamelaar ook regelmatig tegenkomt, is het gehaard papier.
Dit papier krijgt bij de vervaardiging een toevoeging van vaak verschillend gekleurde zijdevezels
of een enkelvoudige kleur zijdevezel.
Bijna alle postzegels die door de beroemde Zwitserse postzegeldrukkerij Courvoisier S.A. 
vervaardig werdden en worden , zijn op deze papiersoort gedrukt.
Wat het gebruik van gekleurd papier betreft, wordt onderscheid gemaakt tussen
door en door gekleurd en eenzijdig gekleurd papier.
Bij door-en-door gekleurd papier wordt bij de fabricage kleurstof aan de papiermassa 
toegevoegd bij eenzijdig gekleurd papier wordt de kleurlaag erop gedrukt.
Het huidige postzegelpapier is over het algemeen al van gom, soms van een perforatie
voorzien voor met het drukken van de zegels wordt begonnen.
Verder wordt modern postzegelpapier meestal van een luminescerende laag voorzien 
die bij de bestraling met ultraviolet licht oplicht.
Dit wordt gedaan om automatische verwerking bij het afstempelen mogelijk te maken 
en ongefrankeerde poststukken er automatisch uit te selecteren.
De luminescerende stof kan al in het papier zijn verwerkt dit gebeurt vaak in ( Nederland, 
de Bondsrepubliek Duitsland ), of op de postzegel worden gedrukt in ( Nederland, USA
en Engeland ), of in de drukinkt zijn opgenomen ( DDR ).
Bij luminescentie onderscheidt men twee hoofd methodes: fluorescerende postzegels 
en fosforecerende postzegels.
Vaak komt men ook verschillende kleuren luminecentie tegen.
Fluorescerende zegels lichten alleen tijdens het bestralen met ultraviolet licht op.
Deze techniek wordt onderandere in de Bondsrepubliek Duitsland, in Frankrijk, in Italië 
en in Denemarken veelvuldig toegepast.
In Nederland, België, Zwitserland, de USA en Engeland zijn de postzegels fosforescerend.
Dat wil zeggen, dat na belichting met ultraviolet licht de postzegel nog enige tijd nalicht.

Bron : 
Bewerking:

HCCnet.nl
J.JP van der Vat

 Van het bestuur

Voor het nieuwe seizoen kunnen er weer nieuwe € 0,05 eurocent stockboeken worden ingeleverd.
De zegels moeten van een goede kwaliteit zijn en de stockboeken netjes en heel.
Inlichtingen bij de Heer Jan Snijder Tel. 033-4630521. 
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