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In 2002 werd er in Loven Boven een artikel gebracht over het prinsendom Sealand. Het 

koninklijk fort Roughs Tower, een militair platform gebouwd in WO II en gelegen ten 

noorden van de monding van de Thames met de bedoeling Engeland tegen de Duitse 

luchtaanvallen te verdedigen, werd in de tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw 

door Paddy Roy Bates, oud-majoor van het Britse leger, tot een onafhankelijke staat 

uitgeroepen. 

Een bijna één pagina groot artikel in Het Laatste Nieuws van dinsdag 9 januari alsook een 

klein bericht in Metro van dezelfde dag is de aanleiding om hierop even terug te komen.   

Op 23 juni 2006, rond het middaguur, brak brand uit in de belangrijkste stroom- 

voorzieningseenheid van het eiland. Op het ogenblik van de feiten waren er weinig inwoners 

op het eiland en het is dankzij Britse hulp dat de brand na vier uren onder controle was. 

Ongeveer een derde van de administratieve en gemeenschappelijke faciliteiten werden 

vernietigd. Het grootste gedeelte van de stroomverzorging dient volledig te worden 

vernieuwd. Zondag 25 juni werd door de prinselijke familie de schade opgemeten en werden 

renovatieplannen gemaakt. De kosten werden geraamd op 1 miljoen dollar. 

 

Het Laatste Nieuws titelde dat het eiland te koop was: “het 550 m² grote Sealand moet 96,5 

miljoen euro kosten”. In Metro gewaagde men van 15 miljoen euro. Op de officiële website 

van Sealand, www.sealandgov.org , vinden wij berichten van recente datum die de verkoop 

van het eiland tegenspreken: het aanbieden van talrijke gadgets en adellijke titels van 

Sealand,  de vraag om giften voor het bekostigen van de renovatie en de oproep voor 

investeringen. 

 

Sealand gaf reeds vanaf 1968 postzegels uit. Met deze zegels wordt het postverkeer naar 

Groot-Brittannië betaald. Deze laatste zorgt, zoals dit voor veel er rond liggende eilanden 

het geval is, dat de post bij de bestemmeling wordt bezorgd. 

 

 
Luchtpostbrief verstuurd op 21 mei 2002 in Sealand en aangekomen op 24 mei 2002 in Heverlee. 

 

http://www.sealandgov.org/


 
 

 

 

 

 
 

Twee ontwaarde blokken, datum 20 SEP 1970. Deze blokken worden op de website niet vermeld.          

Op andere zegels werd de datum 30 JUL 1970 aangetroffen.  


