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Groot assortiment

exclusieve meubel-, gordijnstoffen,
vitrage, tapijten, vinyl,
marmoleum en zonwering

tevens uw adres voor
scheeps- en projectstoffering

Showroom en atelier PASCALWEG 135 – 137
ROTTERDAM-LOMBARDIJEN
 (010) 419 45 20 / Fax (010) 432 13 71

 Geopend: ma. t/m vr.
     9.00 – 17.00 uur 
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Je hebt wel een van die dagen dat je hoofd vol zit met ideeën
Jammer dat ze dan de volgende dag weer verdwenen zijn, verdrongen door
de dagelijkse drukte.
Het beste is dan ook om ze op te schrijven.
Dat  heb  ik  gedaan  …….en  wat  betreft  “postzegelen”ben  ik   met  m’n
ideeënlijstje naar onze voorzitter gegaan. Nou dat heb ik geweten. Ik werd
gelijk aan het werk gezet. Hij zei: “Schrijf er maar eens een verhaaltje over in
“Franco”

Een  van  die  ideeën  was  om  eens  uit  te  zoeken  of  er  leden  zijn  die
geïnteresseerd zijn in supplementen voor hun albums.
Dhr Vuyk en ondergetekende zijn namelijk al flink bezig om albumbladen te
maken.
Computer  programma’s  bieden  daar  veel  mogelijkheden toe  en  inmiddels
zijn we zo ver dat we de bestanden van praktisch alle landen van de wereld
hebben en daar dus ook bladen voor kunnen maken.
Een A3 printer hebben we inmiddels ook en papier , in eerste instantie op
Davo formaat, is onderweg.
Het enige wat we niet kunnen regelen is dat er klemstrookjes in komen, maar
dat moet door de belangstellende zelf gedaan worden.
Naar onze mening heeft deze mogelijkheid veel voordelen.
Wanneer u 1 blad nodig heeft  van een voorgaande jaargang hoeft  u geen
compleet supplement te kopen.
Als u een complete jaargang zoekt bent u in ieder geval veel voordeliger uit.
Als u een nette  oplossing zoekt  om naast  uw postfrisse verzameling  een
album te hebben waar u de gebruikte zegels in kunt plakken……bingo.
Zoals u ziet: alleen maar voordelen.
Nee , een nadeel, hoewel Sinterklaas een verre achterneef van ons schijnt te
zijn, kunnen we het niet gratis. De kostprijs zal berekend moeten worden.
Die  kostprijs  weten  we  nog niet,  eerst  maar  eens  weten  hoe  het  met  de
belangstelling is gesteld.
 Reacties graag  aan ,
Cees van Dijk
Cavandijk@gmx.net

-------------------------------------------------------------------------

TIP
http://www.postzegelblog.nl/ een aardige site vol postzegelnieuws en 
wetenswaardigheden.
 .

Van de voorzitter

e jaarvergadering was goed bezocht en daar  dank ik U voor.  Het
bestuur  krijgt  zo  het  gevoel,  dat  U  zich  daadwerkelijk  bij  de
vereniging betrokken voelt.D

Dit is alweer het laatste nummer voor de zomervakantie.  Wat gaat de tijd
toch  snel.  In  dit  nummer  een  bijdrage  van  Cees  van  Dijk  met  nieuwe
initiatieven. Dit soort initiatieven hebben we nodig, tenslotte kan niet alles
van het bestuur komen. Wij juichen dit ook van harte toe en ik zou zeggen:
“wie volgt”. 
De november-beurs is bekend. De Gemeente maakt het ons niet gemakkelijk
om tegen een redelijke prijs het Kruispunt te huren. Waarschijnlijk zal  de
beurs gehouden worden in het Trefpunt, daarover later meer..
Rest mij U allen een goede vakantie toe te wensen.
 

Cor Brons

                                              

Overige bijeenkomsten 2006

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 19 mei met

veiling en 16 juni  2006.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  
altijd aanvang        

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)

               
               15 september
               20 oktober

17 november
15 december

Beurs: 18 november

http://www.postzegelblog.nl/


Kleine advertentie.

Te ruil en/of te koop gevraagd Tsjechoslowakije en Tsjechië - 
gebruikt.
Sjaak Stolk
tel. 0180-4 222 02
e-mail:  j-stolk@freeler.nl"

E-mail contacten.

Wij hebben al aantal reacties ontvangen, maar we willen er meer. Geef Uw
emailadres op en  dan nemen we U op in de lijst. De bedoeling is, dat wij Uw
emailadres  verspreiden  onder  alle  leden,  die  gereageerd  hebben.
Vanzelfsprekend  krijgt  U  ook  alle  emailadressen.  Zo  scheppen  we  een
mogelijkheid voor nader contact en wellicht worden er initiatieven ontplooid.
U kunt U aanmelden bij: c.j.brons@planet.nl 

Contributie 2006 - € 8,00

U wordt verzocht, als U dat nog niet gedaan hebt, Uw contributie voor 2006
over  te  maken.  De  contributie  bedraagt  €  8,00.   S.v.p.  overmaken  op
girorekening  nr.  2907935  ten  name  van:  Penningmstr.  Ver.  v.
Postzegelverzamelaars te Barendrecht.
Als U dit meteen doet bespaart U ons veel werk!! Alvast bedankt.
U bespaart ons kosten door met Girotel (Postbank.nl) te betalen.

Het bestuur

Bibliotheek       

Deze boeken worden gratis uitgeleend aan de leden  0180-613033.

1. Over postzegels gesproken van A. Schwenzfenger
Handleiding voor de beginnende verzamelaar

2. De Philatelist van J.A. v.d. Vlis
Handleiding voor de beginnende en gevorderde verzamelaar.

3. Afstempelingen emissie 1852 van Nederland van A.M.A. v.d. Willigen
Geschiedenis over de eerste stempels op postzegels

4. Nationale Postzegel Tentoonstelling IJsselpost 86
Diverse verhandelingen over filatelie

5. Filatelie Encyclopedie
Duizenden vragen worden beantwoord

6. Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie van de Sticht. Jeugdwerk
7. ABC deel 1 (handleiding voor beginners)
     ABC deel 2 (handleiding voor gevorderden)
8. Schweizer Briefmarken (Duits) 2 delen
9. De vervalsingen van Nederland & O.G. 2 delen
10. Jaarverslag 1994 PTT Museum
11. Postzegelwetenswaardigheden uit de oude doos (van 1932 af)
12. De ware postzegelverzamelaar 3 delen, waarin uitgebreide info over o.a. de 

Nederlandse zegels
13. Michel 3 delen Stempel-Handbuch
14. 8 delen Deutsche Dienstpost Handbuch und Stempelkatalog
15. Michel 1997 Spezial Katalog Württemberg-Spexial-Katalog
16. Michel Spezial Katalog der deutschen Privatpostmarken
17. Spezialkatalog Altdeutsche Staaten
18. 3 delen Plattenfehler  Deutsches Reich en 10Pfg.Krone/Adler-Marke
19. Die Postgeschichte der Nürnberger Reichsparteitage

 

Bovendien kunt U altijd over de nieuwste Yvert of zover aangeschaft 
Michel beschikken. Onze vereniging leent  de Yvert/Michel of delen 
daarvan gratis uit. Onze secretaris de heer J. Tavenier kunt U bellen tel. 
0180-612375 als U een deel  of delen wilt lenen. Bij de heer Tavenier is 
ook te leen een watermerkzoeker en een blauwe lamp.

Nieuwe leden

Mevrouw Duran
De Heren N. Oosthoek

W. Groenendijk
K. Grondsma

Allen hartelijk welkom

mailto:c.j.brons@planet.nl
mailto:j-stolk@freeler.nl


Veiling 19 mei 2006 Aanvang 21.00 uur
x gebruikt
xx ongebruikt (met plakker(rest))
xxx postfris  

NR.   omschrijving cat.w inzet
      € €

1 fdc DDR 20 fdc's in mapje  1,00
2 fdc Denemarken 34 fdc's in mapje  1,00
3 fdc Nederland fdc's en brieven (61x) in mapje  2,00
4 fdc Spanje 30 fdc's (klederdracht)  1,00
5 fdc Nederland fdc's (beschreven) 63,40 1,50
6 fdc Spanje 33 fdc's (klederdracht)  1,00
7 fdc Nederland fdc's (27xbeschreven) 50,85 1,00
8 fdc Nederlandse koloniën fdc's (20xmeest beschreven) 72,50 2,00
9 fdc Nederland fdc's (43 stuks, onbeschreven) 76,30 2,00

10 fdc Amerika fdc's en brieven (40 stuks)  2,00
11 xxx Engeland £ 7,13 nominaal (w.o. 4 boekjes)  4,00
12 xxx Italië 3 insteekkaarten postfris materiaal 97,00 7,50
13 x Bundespost insteekkaart met 310 zegels  3,00
14 x Deutsches Reich insteekkaart 300 zegels  3,00
15 x DDR insteekkaart met 120 zegels  2,50
16 x Motief poezen & honden (88 zegels)  1,00
17 x Motief bloemen (325 zegels)  3,00
18 xx Irian Barat nr. 1/42 (w.o. xxx) + port nr. 1/6 58,50 2,50
19 xxx Indonesië postfris tussen 1965/1968 179,30 6,00
20  Importa ledig album voor PTT-mapjes  2,00
21 xx Nedreland nr. 61, 66 met plakker(rest) 60,00 6,00
22 xxx Nederland nr. 56 (tanding bovenzijde zeer kort!) 95,00 5,00
23 xx Nederland nr. 403B (helaas met roestplekjes!)  1,00
24  DAVO BRD album + cassette 1970-1987  5,00
25  DAVO Zwitserland album + cassette 1970-1993  5,00
26  DAVO standaard Oostenrijk 1940-1990  2,50
27  DAVO Nederland album + cassette 1852-1945  5,00
28  DAVO Nederland album + cassette 1945-1979  5,00
29  DAVO Nederland album + cassette 1980-1989  5,00
30 xxx Indonesië insteekkaart diversen  1,00
31 x Frankrijk insteekkaart diversen  1,00
32 xxx Duitsland diversen w.o. aardig materiaal  2,50
33 x Zweden insteekkaart w.o. klassiek  1,00

34 x Insteekboekje w.o. enig xxx diversen  2,00

35 xxx Nederland insteekkaartjes met nominaal fl. 100,--  20,00
36 xxx Nederland insteekkaartje met 6 PB's nominaal fl. 19,10  4,50
37 xxx Nederland mapje met nominaal fl. 100,--  20,00
38 fdc Nederland fdc's tussen E 447-E 466 79,75 7,50
39 fdc Nederland fdc's tussen E 476-E 492 2003 87,50 10,00
40 fdc Nederland fdc's tussen E 494-E 510 2004/2005 53,80 10,00
41 fdc Nederland fdc nr. 2/8 Partijenpostzegels 21,25 4,50
42 fdc Nederland fdc nr. 2/8 Partijenpostzegels 21,25 4,50
43 fdc Nederland nr. 516/525 2005 Uitgifte € 23,89  12,50
44 fdc Nederland nr. E 136a (onbeschreven/open klep) 45,00 8,50
45 xxx België insteekboekje postfris (nominaal bfr. 1.000,--)  9,00
46 xxx Ned. Antillen nr. 1577 (2005) 14,65 4,50
47 xxx Nederland PB nr. 16a, 18b, 19a 7,35 1,75
48 fdc DAVO FDC album (waarin nog enige fdc's)  5,00
49 xxx Rondzendboekje VN (restant verkoopwaarde € 150,--)  20,00
50 xxx Insteekboek Luxemburg, Italië w.o. leuk materiaal  10,00
51 xxx Insteekboek Italië (w.o. xx) Hoge cat.w !!!  5,00
52 xxx Suriname insteekkaart postfris (w.o. velletjes) 100,00 5,00
53 x Nieuw-Guinea 2 insteekkaarten w.o. port nr. 1/6 209,00 12,50
54 xxx Nederland luchtpost nr. 10 (30 stuks w.o. in paren) 60,00 8,50
55 xxx Oude kavels w.o. goed materiaal (hoge cat.w. !!!)  10,00
56 xxx Nederland nr. 90-94 postfris 20,00 6,00
57 xx Nederland nr. 139/140 & 141/143 29,25 4,50
58 xx Nederland nr. 166/168 & 199/202 26,00 4,00
59 xx Nederland nr. 220/223 & 225/228 47,00 7,00
60 xx Nederland nr. 229/231 & 232/235 58,50 8,50
61 xx Nederland nr. 238/239 50,00 7,50
62 xx Nederland nr. 240/243 55,00 8,00
63 xx Nederland nr. 244/247 105,00 16,50
64 xxx Nederland nr. 248/251 Postfris 140,00 63,00
65 xxx Nederland nr. 296/299 Postfris 52,50 23,50
66 xxx Nederland nr. 305/309 Postfris 45,00 20,00
67 xxx Nederland nr. 318/322 (zoals uitgegeven bruinachtige gom) 45,00 20,00
68 xx Nederland nr. 323/324 & 325/326 & 327/331 32,00 4,50
69 xx Nederland nr. 350/355 40,00 6,00
70 xx Nederland nr. 356/373 Guilloche compleet 206,25 35,00
71 xxx Nederland nr. 556/560 Kerken in Oorlogstijd 117,00 40,00
72 xxx Nederland nr. 563/567 Kinderzegels 1950 37,50 15,00

73 xxx Nederland nr. 747/751 Kinderzegels 1960 21,00 6,00
74 xxx Nederland nr. 1052 Koeienpaar  4,00



75 x Nederland dienstzegels nr. 27/40 in luxe blokken van 4!!! 51,00 10,00
76 xxx Nederland nr. 287/288 in blokken van 4! Postfris 80,00 35,00
77 x Nederland nr. 6 pracht exemplaar 120,00 36,00
78 x Nederland nr. 18 zeer luxe exemplaar/zelden aangeboden !!! 90,00 40,00
79 x Nederland nr. 24A Lijntanding, 14 kl.g. (iets roest) 200,00 40,00
80 x Nederland nr. 100 luxe exemplaar 50,00 20,00
81 x Nederland nr. 257/260 pracht exemplaren 44,00 14,00
82 x Nederland nr. 278 pracht exemplaar 13,00 3,75
83 x Nederland nr. 513/517 in luxe blokken van 4!!! 24,00 6,00
84 x Nederland dienstzegels nr. 9/15 pracht exemplaren!!! 62,00 25,00
85 x Nederland dienstzegels nr. 25/26 pracht exemplaren!!! 20,00 4,50
86 x Nederland dienstzegels nr. 41/43 in blokken van 4! 7,00 1,75
87 x Nederland dienstzegels nr. 44/58 pracht exemplaren! 17,00 4,50
88 fdc DAVO fdc album (ledig)  2,50
89 fdc DAVO fdc album (ledig)  2,50
90 fdc DAVO fdc album (ledig)  2,50
91 fdc DAVO fdc album (ledig)  2,50
92  Importa EesteDagBladen album (ledig)  1,50
93  Importa EesteDagBladen album (ledig)  1,50
94  Importa EesteDagBladen album (ledig)  1,50
95  Doos restanten (goed bezichtigen)  1,00

96 xxx
Nederland Brandkastzegels nr. 1/7 pracht ex.! 
POSTFRIS 1500,- 675,-

97 xxx Nederland nr. 130 (2½ gld. Zwartbruin) Nagegomd! 270,00 135,-
98 xxx Nederland nr. 131 (5 gld. Donkerblauw) Postfris! 475,00 235,-
99 x Nederland Luchtpost nr. 12/13 Zeemeeuwen pr. Ex. 300,00 100,-

100 x Insteekboek met 1800 zegels Nederland + diversen  5,00

Vreemde uitspraken.

Kuipstoeltjes in de Arena.

Een groep voetbalsupporters in een trein rijtuig noemen.

Hoe ouder, hoe duurder?! 
26 april 2006 06:00, door Gerrit Jan 

Jullie kennen ze ongetwijfeld, van die agenda-
wijsheden. Vandaag trakteert mijn agenda me er 
op eentje van ene C. Bell. Hij (of zij, want ik kan 
verder weinig info vinden over de persoon in 
kwestie in relatie tot het citaat) schijnt het 
volgende gezegd te hebben: “The trouble with 
antiques is their modern prices.” Al lezend moest 
ik meteen aan postzegels denken. En aan de 
discussie die hier op Postzegelblog een tijdje 
geleden is gevoerd naar aanleiding van de stelling 
‘Postzegels verzamelen is voor iedereen’. Daarbij 
werd toch ook vaak geopperd dat postzegels 
verzamelen best een kostbare, soms zelfs te 

kostbare hobby kan zijn. En dan ging het vaak nog niet eens over ‘antieke’ 
postzegels, maar over het feit dat er zoveel, teveel volgens sommigen, zegels 
worden uitgegeven.

 Lees verder op en dan volgt een link…. 

Van de redactie: een van de aardige artikelen uit www.postzegelblog.nl 

Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 40 jaar.

De tekst uit Franco nummer 1 van januari 2001 is nog altijd geldend.

“De vereniging kan nog veel meer leden gebruiken.
Wij behoeven niet ontevreden te zijn over het aantal, maar het kan beter.
De beste reclame is de z.g. mond op mond reclame. U, als lid, kunt hier met
weinig moeite een actieve rol inspelen. 
Doe mee en werf een lid!!!!”

http://www.postzegelblog.nl/2006/04/26/hoe-ouder-hoe-duurder/
http://www.postzegelblog.nl/
http://www.postzegelblog.nl/bloggers#Gerrit%20Jan


op Archangelsk aangekoerst en vandaar voer het luchtschip langs de Witte Zee de 
Noordelijke IJszee op in de richting van Frans Jozefeiland, waar men een 
ontmoeting met de Russische ijsbreker ‘Malygin’..
Omdat er veel wetenschappelijke instrumenten, brandstof en proviand moest 
worden meegenomen alsmede tenten en sleden voor het geval het luchtschip in 
moeilijkheden zou komen moest alles wat het luchtschip onnodig zwaar maakte, 
uit het luchtschip wegnemen. Alleen het allernoodzakelijkste bleef aan boord. 
Maar wel moesten de 75.000 brieven en kaarten mee, een gewicht van 300 kg aan 
post.  In de rode tent, die voor deze reis was opgeslagen, zaten twee 
postambtenaren, die dag en nacht bezig waren de enorme stapel post te voorzien 
van een speciale Noordpool Zeppelinstempel Fig 5. Bij het Frans Jozefeiland 
maakte het luchtschip een landing op een stuk ijsvrij water en werd een groot deel 
van de post overgeladen in de aldaar gemeerde ijsbreker Malygin, maar deze 
Russische ijsbreker had ook post uit Rusland meegebracht en die werd dus in 
plaats van de uitgeladen post aan boord van het luchtschip genomen.
Na 20 minuten werd de tocht voortgezet naar Noordland, vandaar ging men 
zuidwestelijk over het Noordsiberische schiereiland Taimyr naar Nova Zembla, 
welke oostkust men in zijn geheel verkende. Van Nova Zembla keerde men 
rechtstreeks via Leningrad terug naar Berlijn, waar men in de avond van de 30ste 
juli landde. Deze waardevolle onderzoeking van de pool werd mede mogelijk 
door filatelisten. Zij kochten voor een bedrag van ongeveer  100.000.- aan 
Zeppelin zegels met opdruk POLAR-FAHRT 1931 ( fig 5 )
          

           
                                                     fig 5

gebruikte literatuur:  luchtvaart souvenirs J Boesman,  Zeppelins en de 
luchtscheepvaart JL Arendse,  Michel spec katalog Zeppelin und flugtpost,
Zeppelinpost katalog Sieger-Verlag.
Poststukken komen uit eigen verzameling.                       
                                                                                                     W.V

Zeppelinpost
De eerste vaart van een zeppelin waarbij post werd afgeworpen werd gemaakt op 
31 juli 1909. Op een briefkaart voorzien van het poststempel Heidelberg 19.09.09.
Maar hoewel deze kaart dus op 31 juli werd afgeworpen, werd hij op 19 
september door de post gevonden en gestempeld. De organisatie moest dus beter 
worden en daarom ging men er toe over aan boord van Duitse luchtschepen kleine
postkantoortjes met officieel poststempel in te richten.

GRAF ZEPPELIN
Op 9 juli 1928 werd de LZ 127 gedoopt in ‘GRAF ZEPPELIN’ naar graaf 
Ferdinand von Zeppelin, de grondlegger van de zeppelin.
Op 18 September 1928 maakte het luchtschip LZ 127 GRAF ZEPPELIN zijn 
eerste vaart. De GRAF ZEPPELIN had een lengte van 236,60 meter, een diameter
van 30,50 meter en een inhoud van 105.000 M³.  

Eigenlijk begon eerst met dit grote luchtschip het postvervoer per zeppelin enige 
betekenis te krijgen. 
De vaart waarmee uit Nederland voor het eerst post werd vervoerd was op 16 mei 
1929 naar New York. Nederland had met de Duitse posterijen een verdrag 
gesloten voor het vervoer van post per luchtschip. De tarieven voor deze 
Atlantische vaart voor post uit Nederland was voor een kaart fl 1,15 en voor een 
brief fl 2,25. De Duitse tarieven waren 2 reichsmark voor een kaart en 4 
reichsmark voor een brief.
De vaart verliep niet geheel zonder vlekkeloos. Nadat het luchtschip op 16 mei 
was vertrokken vielen boven Spanje 4 van de 5 motoren uit.
Het lukte de bemanning het luchtschip, dat nog maar door één motor werd 
voortbewogen, tegen een harde mistralwind in naar Cuers ( FR ) te varen waar het
door 45 man van de Franse luchtscheepvaart eenheid werd binnengehaald. Als 
herinnering aan het afbreken van deze tocht naar New York werd een stempel op 
de post geplaatst:  beförderung verzögert wegens abbruchs der 1. Amerikafahrt.



     
                                                            fig1
Nadat  men een aantal verbeteringen aan de zeppelin had aangebracht, werd op 1 
augustus de tocht opnieuw ondernomen. Het was nog mogelijk post voor deze 
tweede start in te zenden tot 1 augustus. Van deze Amerikavaart zijn dus twee 
soorten brieven te verzamelen poststukken met uitvalstempel fig1 en poststukken 
zonder uitvalstempel  fig 2 .
   

     
                                                        fig 2
HOLLANDVAART
De eerste maal dat een zeppelin boven ons land voer was op 2 oktober 1928,  het 
luchtschip LZ 127 GRAF ZEPPELIN steeg op vanaf Friedrichshafen en ging via 
Rotterdam naar de Engelse kust. (vervolg zie elders in dit bald) 

Het eerste officiële bezoek van GRAF ZEPPELIN aan Nederland was op 13 
oktober 1929. De vaart ging van Friedrichshafen – Eemden – Groningen – Zwolle
– Arnhem – Rotterdam – Den Haag – Amsterdam ( schiphol ) – Hilversum – 
Utrecht – Friedrichshafen. Er werd bij schiphol een postzak aan een parachute 
afgeworpen met 4000 poststukken. Deze werden voorzien van een 
Aankomststempel fig 3 en 4

 

             fig 3

                                           fig 4

POOLVAART
Van de 590 vaarten die de Graf Zeppelin tussen 18 september 1928 en 18 juni 
1937 heeft gemaakt is de poolvaart wel een bijzondere.
Op 24 Juli 1931 vertrok het luchtschip van Friedrichshafen voor een expeditie in 
het noordpoolgebied. Waarbij men waarnemingen en metingen zou verrichten 
omtrent de klimatologische en geologische omstandigheden bij en rond de 
Noordpool. Gedurende de vaart van een week, koerste het luchtschip via Berlijn 
naar Leningrad,waar brandstof en draaggas werd bijgevuld. Na Leningrad werd 



Zeppelinpost
De eerste vaart van een zeppelin waarbij post werd afgeworpen werd gemaakt op 
31 juli 1909. Op een briefkaart voorzien van het poststempel Heidelberg 19.09.09.
Maar hoewel deze kaart dus op 31 juli werd afgeworpen, werd hij op 19 
september door de post gevonden en gestempeld. De organisatie moest dus beter 
worden en daarom ging men er toe over aan boord van Duitse luchtschepen kleine
postkantoortjes met officieel poststempel in te richten.

GRAF ZEPPELIN
Op 9 juli 1928 werd de LZ 127 gedoopt in ‘GRAF ZEPPELIN’ naar graaf 
Ferdinand von Zeppelin, de grondlegger van de zeppelin.
Op 18 September 1928 maakte het luchtschip LZ 127 GRAF ZEPPELIN zijn 
eerste vaart. De GRAF ZEPPELIN had een lengte van 236,60 meter, een diameter
van 30,50 meter en een inhoud van 105.000 M³.  

Eigenlijk begon eerst met dit grote luchtschip het postvervoer per zeppelin enige 
betekenis te krijgen. 
De vaart waarmee uit Nederland voor het eerst post werd vervoerd was op 16 mei 
1929 naar New York. Nederland had met de Duitse posterijen een verdrag 
gesloten voor het vervoer van post per luchtschip. De tarieven voor deze 
Atlantische vaart voor post uit Nederland was voor een kaart fl 1,15 en voor een 
brief fl 2,25. De Duitse tarieven waren 2 reichsmark voor een kaart en 4 
reichsmark voor een brief.
De vaart verliep niet geheel zonder vlekkeloos. Nadat het luchtschip op 16 mei 
was vertrokken vielen boven Spanje 4 van de 5 motoren uit.
Het lukte de bemanning het luchtschip, dat nog maar door één motor werd 
voortbewogen, tegen een harde mistralwind in naar Cuers ( FR ) te varen waar het
door 45 man van de Franse luchtscheepvaart eenheid werd binnengehaald. Als 
herinnering aan het afbreken van deze tocht naar New York werd een stempel op 
de post geplaatst:  beförderung verzögert wegens abbruchs der 1. Amerikafahrt.

     
                                                            fig1

Nadat  men een aantal verbeteringen aan de zeppelin had aangebracht, werd op 1 
augustus de tocht opnieuw ondernomen. Het was nog mogelijk post voor deze 
tweede start in te zenden tot 1 augustus. Van deze Amerikavaart zijn dus twee 
soorten brieven te verzamelen poststukken met uitvalstempel fig1 en poststukken 
zonder uitvalstempel  fig 2 .
   

     
                                                        fig 2
HOLLANDVAART
De eerste maal dat een zeppelin boven ons land voer was op 2 oktober 1928,  het 
luchtschip LZ 127 GRAF ZEPPELIN steeg op vanaf Friedrichshafen en ging via 
Rotterdam naar de Engelse kust.



Het eerste officiële bezoek van GRAF ZEPPELIN aan Nederland was op 13 
oktober 1929. De vaart ging van Friedrichshafen – Eemden – Groningen – Zwolle
– Arnhem – Rotterdam – Den Haag – Amsterdam ( schiphol ) – Hilversum – 
Utrecht – Friedrichshafen. Er werd bij schiphol een postzak aan een parachute 
afgeworpen met 4000 poststukken. Deze werden voorzien van een 
Aankomststempel fig 3 en 4

 

             fig 3

                                           fig 4

POOLVAART
Van de 590 vaarten die de Graf Zeppelin tussen 18 september 1928 en 18 juni 
1937 heeft gemaakt is de poolvaart wel een bijzondere.
Op 24 Juli 1931 vertrok het luchtschip van Friedrichshafen voor een expeditie in 
het noordpoolgebied. Waarbij men waarnemingen en metingen zou verrichten 
omtrent de klimatologische en geologische omstandigheden bij en rond de 
Noordpool. Gedurende de vaart van een week, koerste het luchtschip via Berlijn 
naar Leningrad,waar brandstof en draaggas werd bijgevuld. Na Leningrad werd 
op Archangelsk aangekoerst en vandaar voer het luchtschip langs de Witte Zee de 

Noordelijke IJszee op in de richting van Frans Jozefeiland, waar men een 
ontmoeting met de Russische ijsbreker ‘Malygin’..
Omdat er veel wetenschappelijke instrumenten, brandstof en proviand moest 
worden meegenomen alsmede tenten en sleden voor het geval het luchtschip in 
moeilijkheden zou komen moest alles wat het luchtschip onnodig zwaar maakte, 
uit het luchtschip wegnemen. Alleen het allernoodzakelijkste bleef aan boord. 
Maar wel moesten de 75.000 brieven en kaarten mee, een gewicht van 300 kg aan 
post.  In de rode tent, die voor deze reis was opgeslagen, zaten twee 
postambtenaren, die dag en nacht bezig waren de enorme stapel post te voorzien 
van een speciale Noordpool Zeppelinstempel Fig 5. Bij het Frans Jozefeiland 
maakte het luchtschip een landing op een stuk ijsvrij water en werd een groot deel 
van de post overgeladen in de aldaar gemeerde ijsbreker Malygin, maar deze 
Russische ijsbreker had ook post uit Rusland meegebracht en die werd dus in 
plaats van de uitgeladen post aan boord van het luchtschip genomen.
Na 20 minuten werd de tocht voortgezet naar Noordland, vandaar ging men 
zuidwestelijk over het Noordsiberische schiereiland Taimyr naar Nova Zembla, 
welke oostkust men in zijn geheel verkende. Van Nova Zembla keerde men 
rechtstreeks via Leningrad terug naar Berlijn, waar men in de avond van de 30ste 
juli landde. Deze waardevolle onderzoeking van de pool werd mede mogelijk 
door filatelisten. Zij kochten voor een bedrag van ongeveer  100.000.- aan 
Zeppelin zegels met opdruk POLAR-FAHRT 1931 ( fig 5 )
          

           
                                                     fig 5

gebruikte literatuur:  luchtvaart souvenirs J Boesman,  Zeppelins en de 
luchtscheepvaart JL Arendse,  Michel spec katalog Zeppelin und flugtpost,
Zeppelinpost katalog Sieger-Verlag.
Poststukken komen uit eigen verzameling.                       
                                                                                                     W.V
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