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Gelegenheidszegels, speciale of bijzondere uitgiften vormen de basis van het 
uitgifteprogramma. Het wordt aangevuld met de permanente of langlopende postzegels. Voor 
beide groepen bestaat interesse, doch de veelheid van onderwerpen spreekt de grote groep 
thema verzamelaars aan. Naast de culturele en toeristische uitgiften, de aankondigingen van 
internationale sportevenementen, beurzen en tentoonstellingen, de jaarlijkse onderwerpen 
zoals dag van de postzegel, jeugfilatelie, Europa  en Kerstmis, de postzegels handelend over 
een bepaald onderwerp zoals bijvoorbeeld kankerbestrijding, kennen we de 
herdenkingsuitgiften voor verdienstelijke personen en/of vieringen van gebeurtenissen. Dit is 
niet typisch Belgisch; het beschrijft in grote lijnen het uitgifte beleid van vele landen. 
De meeste uitgiften worden door professionelen ontworpen; echter de laatste jaren zien we 
uitgiften die het product zijn van een andere benadering. Eén voorbeeld zegt genoeg: op 11 
februari 2002 gaf de Belgische post een zegel uit die omschreven werd door “dit mag de hele 
wereld bewonderen”. Het zegelbeeld is het product van een tekenwedstrijd voor kinderen 
tijdens de filatelistische wereldtentoonstelling Belgica 2001. De winnende tekening siert de 
uitgifte “Promotie van de Filatelie”. België tekent voor zo’n initiatief niet alleen: het is een 
internationaal gegeven. 
 
Onze verwondering was groot toen we onlangs volgende oproep onder ogen kregen, zowel 
filatelistisch als omwille van het land van uitgifte. Hoe een uitgifte voor een viering van een 
gebeurtenis en een publieke-ontwerp-wedstrijd te rijmen? En bovendien, wat zegt ons het 
uitgifteland? 
 
In een bericht van 22 oktober 2001 (www.sealandgov.com) lezen we dat het prinsendom 
Sealand voor de viering van haar 35 jarige onafhankelijkheid de intentie heeft 10 zegels uit te 
geven. De postwaarden zijn 10 - 20 - 50 - 60 en 70 cent alsook 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00 en 
3,00 $. Op de zegels zal het woord “postage” staan voor de waarden van 10 cent tot 1 $; het 
woord “airmail” bevindt zich op de hogere postwaarden. De grootte van de aan te maken 
zegels is vastgelegd op 3 bij 4,5 cm. Voor het zegelbeeld wendt men zich tot het publiek: 
ontwerpen die “interessante” personen weergeven dienen ten laatste op 28 februari 2002 op 
het Bureau of Posts Telecomms and Technologie van het vorstendom Sealand toe te komen. 
Voorkeur zal gegeven worden aan inzendingen van kinderen van 8 tot 14 jaar. 
 
Tijdens Wo II besliste Groot-Brittannië om een aantal militaire basissen te creëren met de 
bedoeling zich beter te kunnen verdedigen tegen de Duitse luchtaanvallen. Ze bevonden zich 
langs de oostkust van Engeland op de rand van de territoriale wateren en waren voldoende 
bemand om het aangebrachte geschut te onderhouden en Duitse vliegtuigen neer te halen. 
Eén van deze basissen was het koninklijk fort Roughs Tower, gelegen ten noorden van de 
Thamesmonding. In tegenstelling met het oorspronkelijke plan werd deze basis gebouwd op 
7 zeemijlen van de kust, wat meer dan het dubbele is van de in die tijd heersende norm van 3 
zeemijl territoriale wateren. Roughs Tower bevond zich dus in internationale wateren. Na WO 
II verlieten de militairen de basissen. Deze onbewoonde constructies werden één na één 
ontmanteld, behalve Roughs Tower. Een extra Brits grondgebied? 
 
Op 2 september 1967 vestigde de gewezen majoor van het Engels leger Paddy Roy Bates 
zich samen met zijn familie op het eiland. Na intensieve gesprekken met Engelse advocaten 
riep hij Roughs Tower uit tot zijn eigen staat, kende zich bovendien de titel van prins toe (zijn 
vrouw werd prinses) en gaf zijn land de naam Prinsdom Sealand. De prinselijke familie alsook 
andere personen die hun loyaliteit bevestigden verbleven sindsdien op Sealand.  
   
Op het einde van 1968 was de Britse marine op de hoogte van dit feit en wou in stilte een 
einde maken aan de fout die de militaire overheden tijdens WO II hadden gemaakt. Toen 
marine-eenheden de territoriale wateren waarop prins Roy aanspraak maakte binnen voeren, 
vuurde Sealand waarschuwingssalvo’s af. Prins Roy van Sealand, een Brits staatsburger,  
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werd beschuldigd en gedagvaard. De uitspraak van het proces te Chelmsford, Essex 
betekende een spectaculaire overwinning  voor Sealands onafhankelijkheidseis. Het hof 
verklaarde op 25 november 1968 dat het niet bevoegd was buiten de Britse territoriale wateren. 
Het Engelse gerecht had verklaard dat Sealand geen deel was van Groot-Brittannië, 
bovendien had geen enkel ander land op dit “land” aanspraak gemaakt: de eerste herkenning 
van Sealand. 
 

 
  
Op 25 september 1975 kondigde prins Roy van Sealand de grondwet af. Intussen werden 
andere nationale symbolen ontwikkeld: de vlag, het volkslied, postzegels en gouden en 
zilveren muntstukken in Sealand dollars. Bovendien werden identiteitskaarten uitgereikt aan 
de bewoners en aan personen die de prins op één of andere manier hadden geholpen. 
 
In augustus 1978 kwam een groep Nederlanders die in dienst waren van een Duitse zakenman 
naar Sealand. Terwijl Roy in Groot-Brittannië verbleef, werd zijn zoon gekidnapt en het eiland 
ingenomen. Roy veroverde het opnieuw en behandelde de aanvallers als krijgsgevangenen. 
De Nederlandse en Duitse regeringen verzochten om de vrijlating van de gevangenen. Nadat 
Engeland, de uitspraak van het proces van 1968 indachtig, geweigerd had om te 
onderhandelen, stuurde Duitsland een diplomaat naar Sealand. Prins Roy liet eerst de 
Nederlanders vrij, doch de Duitser werd langer vastgehouden omdat hij een Sealands 
paspoort had aanvaard. 
 
Op 1 oktober 1987 breidde Groot-Brittannië zijn territoriale wateren uit van 3 tot 12 zeemijl. 
Sealand deed hetzelfde de dag voordien om te beletten dat Sealand over zee onbereikbaar 
zou worden. Internationiale wetten verbieden om nieuw land op te slorpen bij uitbreiding van 



hun territoriale wateren. Engeland maakte geen aanspraak op Sealand; er werd geen 
overeenkomst getekend tussen beide landen.   
 
In 1990 werden er opnieuw waarschuwingsschoten gelost toen een schip zich te dicht bij 
Sealand waagde. De bemanning diende klacht in in Engeland, dat aan het voorval geen gevolg 
gaf niettegenstaande het uitgebreid in een dagblad werd gebracht. 
In 1997 werden wereldwijd Sealandse identiteitskaarten gebruikt, soms om bankrekeningen 
te openen in diverse landen. Aangezien er minder dan 300 officieel werden uitgereikt is het 
voor anderen moeilijk om vervalsingen vast te stellen. Uit de gegevens die door Sealand 
werden verzameld, blijkt dat de Duitser die in 1978 had gepoogd Sealand met geweld in te 
nemen ongeveer 150.000 valse identiteitskaarten heeft verkocht, meestal aan inwoners van 
Hong kong die met de overname ervan door China uitweken. Het land waarschuwt voor 
advertenties onder eender welke vorm waarbij documenten van Sealand worden aangeboden. 
 
Als gevolg van de zwakke gezondheidstoestand van prins Roy werd zijn zoon Michael bij 
Koninklijk besluit tot prins regent aangesteld in 1999. Sindsdien heeft de koninklijke familie 
een overeenkomst gesloten met HavenCo Limited. Dit internetbedrijf huurt de accomodaties 
in stalen kolommen waar het over zijn burelen en explotatiecenter beschikt. Mede hierdoor is 
een bezoek aan Sealand niet toegestaan. In bepaalde gevallen wordt een bezoek toegestaan: 
een aanvraag dient te worden gericht aan het ministerie van binnenlandse zaken dat tenminste 
1 maand de tijd nodig heeft om een beslissing te treffen. Of u dit wel wenst, betwijfelen we 
nadat u de onderstaande foto van Sealand, genomen in mei 2000, grondig heeft bestudeerd.  
 

 
 
 

Sealand is een  door  mensenhanden  gemaakt  fort  in de Noordzee. Het 
 bestaat uit twee holle cilinders versterkt met 30 cm dik gewapend beton,  
een  stalen   platvorm  waarop  een  stalen  constructie  is  gebouwd,  een 
 hefmechanisme  en  een landingsplaats  voor  helicopters. Foto mei 2000 

 



Op 20 september veroordeelde Sealand de terroristische aanslagen van 11 september in de 
USA.  Op 2 januari 2002 opende het prinsdom het Maritime Radio Service om de veiligheid 
van de zeevaart in en rond de territoriale wateren te vergroten. Op 30 maart 2002 drukten de 
prinsen van Sealand hun diepe spijt uit naar aanleiding van het overlijden van Koningin-
moeder van Groot-Brittannië. 
 
Een mooi verhaal?  
 
Niettegenstaande de documentatie duidelijk vermeld dat het niets aanbied om te verkopen 
(geen identiteitskaarten, geen registratierechten voor schepen, geen postzegels) en daarmee 
voldoende bewijs wil leveren voor de echtheid van de informatie, hebben we toch contact 
gezocht. Ons interesseert immers de uitgiftedatum van hun eerste postzegel de beelden van 
vroegere postzegeluitgiften,  het resultaat van de tekenwedstrijd voor de uitgifte voor de viering 
van 35 jaar onafhankelijkheid. 
 
Wij mailden naar ptt@sealandgov.org  op dinsdag 9 april 2002, op 15 april kregen we een 
antwoord. 
 
Hierna vindt de lezer de afbeeldingen van de twee Sealandse postzegeluitgiften: beide in de 
vorm van een velletje. De eerste uitgifte met zeven zegels dateert van 1968  en bevat de tekst 
“Introducing the postal service on Sealand”. De postwaarden zijn 2, 3, 5, 6, 14, 20 en 50 c en 
de afbeeldingen tonen de portretten van beroemde zeevaarders en een gezicht op het 
prinsendom Sealand. De tweede uitgifte met tien zegels dateert van 1974 en wordt nog steeds 
voor het huidige postverkeer gebruikt. De postwaarden bedragen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80 en  90 c alsook 1$. De afbeeldingen tonen, naast het wapenschild, prins Roy en prinses 
Joan op de drie hoogste waarden, tevens de schepen van de zeevaarders die op de eerste 
uitgifte werden afgebeeld. In oplopende postwaarde is dit: Ferdinand Magellan (Fernão de 
Magalhães) 1519, Vasco da Gama 1497, Christoffel Columbus 1492, James Cook 1770, 
Walter Raleigh 1584, Martin Frobisher 1578 en Francis Drake 1588. 
 

  
  1ste postzegeluitgifte 
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2de postzegeluitgifte 

 

Van de eerste uitgifte is slechts een zeer kleine hoeveelheid ongebruikt voorhanden. De prijs 
voor het velletje bedraagt 100 US$. De tweede uitgifte kost 40 US$ per velletje. Er bestaan 
geen FDC’s van beide uitgiften.  
 
De uitgiftedatum van de derde reeks (waarvan sprake in het bericht van 22 oktober 2001) is 
vastgelegd op 2 september, de nationale feestdag van het prinsendom Sealand. Afbeeldingen 
van de zegels zijn op dit ogenblik niet voorhanden. FDC’s van deze uitgiften worden op 2 
september 2002 verzonden en dit na een schriftelijke gedetailleerde bestelling die voor het 
einde van de maand juli vergezeld van 10 US$ per FDC op het Bureau of Posts Telecoms and 
Technology van Sealand dient toe te komen.  
 
We hadden echter nog graag geweten of de Sealandse post ook daadwerkelijk functioneerde. 
Hiertoe stuurden we een brief op 5 mei 2002, waarin we enkele vragen formuleerden, naar 
Chief of Bureau, Bureau of Posts Telecomms and Technology, Sealand, 1001. Op 24 mei 
2002 ontvingen we een antwoord.  
 

 
 

Luchtpostbrief uit Sealand 

 
Uit de algemene bijkomende informatie halen we dat Sealand momenteel 27 inwoners telt en 
dat de afmetingen van het grootste stalen platform 200m bij 70 m zijn. De beschikbare 
oppervlakte in het staatscomplex bedraagt ongeveer 0,004 km2. 
Wat het postverkeer betreft, vinden we volgende informatie terug. De eerste uitgifte en dit in 
tegenstelling tot de tweede ( zie de Sealandse 50c zegel op de briefomslag) werd nooit voor 
postaal verkeer gebruikt. De Sealandse post behandelt jaarlijks ongeveer 4000 uitgaande 
internationale zendingen, meestal luchtpostzendingen. Ze behandelen tevens jaarlijks 500 
nationale postzendingen. 


