
 The Airship is Coming! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver voor die tijd, in september 1912, bracht een andere zeppelin, de Hansa, al een visite aan 

Denemarken. In het formaat van de ouderwetse schetsboekjes heeft het museum veel relevante 

gegevens en details gevangen en geeft het een beetje het idee dat je er zelf bij was. In een kleine 100 

pagina’s, rijkelijk geïllustreerd met vele foto’s, tekeningen, reproducties van posters en poststukken 

komen de luchtschepen tot leven. We lezen over exotische bestemmingen, stormen en slecht weer, 

over de duizenden passagiers en de ruim 50 ton aan post die het luchtschip in zijn hoogtijdagen 

vervoerde. 

 

Het verhaal van de Hansa wordt door een vader aan zijn zoontje verteld en het kind ziet ook de grote 

Graf Zeppelin over Kopenhagen glijden. Niet alleen de glorie en de triomfen van het luchtschip komen 

aan bod maar ook de rampen met o.a. het Duitse militaire luchtschip de L3, dat crashte in neutraal 

Denemarken, de Italia, de R101 en de Graf Zeppelin worden door o.a. ooggetuigenverslagen tot leven 

gebracht. De vader had in 1912 een plakboekje van de Hansa bijgehouden en de kleine Ferdinand volgt 

zijn vaders voorbeeld en bewerkt op zijn manier de Graf Zeppelin. Voor de luchtpostverzamelaar staan 

er vele onverwachte en interessante details en nieuwtjes in en voor de niet verzamelende lezer is het 

gewoon een leuk boek om in één keer uit lezen. 

 

De echte verzamelaar kan ik ook nog blij maken met het nieuws dat het museum een speciale 

roodfrankering in gebruik heeft met uiteraard een afbeelding van een zeppelin. Zie bijgaande illustratie. 
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Door het Deense Post & Tele Museum is een 

alleraardigst boekje uitgegeven met als onderwerp de 

bezoeken van de luchtschepen (zeppelins) aan 

Denemarken in het algemeen maar aan Kopenhagen in 

het bijzonder.  

In 1931 vloog het grootste luchtschip ooit, de Graf 

Zeppelin (245 meter lang, 20 passagiers en meer dan 

het dubbele aan bemanningsleden), over Denemarken.  
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