LUNDY EN DE PAPEGAAIDUIKER
Lundy is een eilandje in het kanaal van Bristol.Het is 4,5 km lang en ongeveer 1 km breed.
Het eiland is een onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, en het behoord administratief
tot het graafschap Devon.Het eiland was een geliefde verblijfplaats van zeerovers maar werd
in de 19e eeuw eigendom van de familie van Dominee William Hudson Heaven.
Martin Coles Harman kocht het eiland in Oktober 1925 en riep zich uit tot Koning.
Hij liet in 1929 zelfs 2 munten slaan
een van een halve Puffin en een van
een hele Puffin, genaamd naar de
Puffin of Papegaaiduiker, een veel
voorkomende vogel.Deze Puffin heeft
dezelfde waarde als de Engelse
Penny.
Met een beroep op de Muntwet van
1870 moest Harman deze door de
House of Lords terugtrekken.

Deze munten zijn hedentendagen zeer zeldzaam en echte "collectors items".
Toerisme en postzegels zijn de belangrijkste inkomsten van het eiland met ongeveer 30 inwoners.
Sinds 1887 was er wel een Brits postkantoortje maar door het teruglopen van de bevolking
werd deze opgeheven.Tot 1929 werden de poststukken per boot van Herman zonder extrakosten
naar het vaste land vervoerd.
In 1929 op 1 November werden op Lundy eigen postzegels ( labels ) uitgegeven, de waarde in Puffins.
De zegels moesten op de achterkant van de poststukken worden geplakt en aan de voorzijde
voorzien zijn en bijgefrankeerd door geldige Engelse zegels.

Illustratie van een zeer zeldzaam aantekenstrookje van de Engelse
posterijen.Deze strookjes werden geïntroduceerd in Februari 1907.
Strookje iets geretouceerd ivm de duidelijkheid.

brief naar Engeland op de achterzijde
het zegel van Lundy.

Nadien zijn er diverse series postzegels uitgegeven waaronder luchtpostzegels.Na de dood van
de zoon van M.C.Harman in 1968 werd het eiland aan de Engelse "National Trust"verkocht.
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Ook omgekeerd van Engeland, Europa of andere landen golden dezelfde omstandigheden alleen
werd de zegel dan niet op de achterkant geplakt, maar op de voorkant.

Brief van Antwerpen naar Lundy,voorzien van
een weldadigheidszegel " anti Malaria".

Bovenstaande brief op 12 September verstuurd van
Plymouth( Devon) naar Lundy.Van 2 Juni 1934 tot
het uitbreken van de 2e wereldoorlog was een
speciale dienst ingesteld om de post per vliegtuig
van Barnstaple naar Lundy te vervoeren.De ACAS
Atlantic Coast Air Services.Als vervoersbewijs
werd er een label geplakt van een halve Penny.
Leuk is de handtekening van de piloot die het
vliegtuig bestuurde.
Bij aankomst in Lundy werd er nog een Lundy
postzegel bijgeplakt van een halve Puffin.

ontwerp anti-Malaria zegel.

De definitieve zegels van Lundy.

de eerste serie in 1929

de tweede serie in 1930

de Lacal luchtpostzegels in 1939

de eerste luchtpostzegel in 1936
De ontwikkeling van de Lundy zegels.
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De postmaster van Lundy had het erg druk, om omzet te
maken werden er speciale stempels en etiketten gemaakt.
Enige voorbeelden,

2004
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Nu iets over de papegaaiduiker.
De Papegaaiduiker ook wel de clown onder de zeevogels genoemd is ongeveer 30 centimeter hoog.
Zijn uiterlijk is de oorzaak van deze benaming en geniet daardoor bekendheid ook bij vogelaars.
De bekendste oorzaak is de vorm en de kleur van de snavel.Zijn zwarte kleed is onder de
zeevogels niets bijzonders.De vorm van zijn lichaam echter wel en de combinatie hiervan
is in de vogelwereld wel zeer bijzonder.Erg hoog, slank en driehoekig van vorm en zomers
vooral in het voorjaar met schitterende rode,gele en blauwe kleuren.De snavel is niet alleen
opvallende maar ook zeer functioneel instrument om zandspiering mee te vangen en vast te houden
waarvan hij er als hij jongen heeft, diverse soms wel 6 tot 60 tegelijk in zijn snavel heeft.
In de winter heeft de snavel een andere kleur en is ook kleiner en minder hoog.

Zoals eerder gezegd, toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor Lundy.Men kan het
eiland vanuit het graafschap Devon bereiken met de boot vanuit Brideford of vanuit
Barnstaple.Echte hotels zijn er niet, wel een echte ouderwetse Engelse pub. Het overnachten
gebeurd in oude schuren, de vuurtoren, het kasteel en het regentenhuis.
Reserveren voor een vacantie moet zeker een jaar van te voren want de belangstelling is
groot en het aanbot vooral van natuurliefhebbers is groot.
U zult alles per voet moeten afleggen omdat er verkeer op het eiland is, geen bus, geen auto
geen kameel niets.
Natuurlijk zijn er behalve op Lundy ook andere landen die de papegaaienduiker op postzegels voeren.

Bronnen.
Wikipedia
People.zeelandnet.nl
Morwenstow.freeserve.co.uk/lundy
Google

Samenstelling,
J.J.P van der Vat
jjpvdvat@gmail.com
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