
Beste leden verzamelaars , 

Voor de zomerstop is iedereen gevraagd om eens een stukje te schrijven voor de Lekbode . 

Nu heb ik daar gelukkig even de tijd voor gehad en terwijl ik begon te schrijven kwam ik op het idee 

om er gelijk maar een nieuwe rubriek van de maken voor de Lekbode . 

Ik heb het genoemd “Rondje Europa“. Nu zult u  zich misschien wel afvragen “waar haalt hij dat nou 

allemaal weer vandaan????", maar ik heb in de loop der jaren best wel veel verzameld wat postzegels 

betreft. Daarbij heb ik ook veel naslagwerk over postzegels. En dit zou ik graag met jullie willen 

delen. In de vorm van hoe is de postgeschiedenis ontstaan in het betreffende land en in korte lijnen 

ook het postzegel uitgiftebeleid . 

Het Land van deze maand is ANDORRA. 

 

Andorra is een onafhankelijke staat in de Pyreneeën. Dit land is verdeeld in twee delen: het Spaanse en 

het Franse deel. Het Franse gedeelte staat onder toezicht van de Franse president en het Spaanse 

gedeelte onder toezicht van het Spaanse bisdom Urgel . 

Met als hoofdstad: Andorra la Vella. Deze stad heeft ± 22.600 inwoners. 

Andorra is de hoogst gelegen staat van Europa, ongeveer twee keer zo groot 

als de gemeente Amsterdam (468 km2). 

Het heeft een landgrens van ± 120 km (56,6 km frans en 63,7 km Spaans) . 

Andorra is verdeeld in zeven parochies (parròquies,ofwel parròquia): 

- Andorra la Vella is de hoofdstad. 

- Canillo (grootste parochie qua oppervlakte). 

- Encamp (voornaamste Frankrijkverbinding). 

- Escaldes-Engordany (opgericht als afsplitsing van Andorra la Vella). 

- La Massana (hoogstgelegen parochie). 

- Ordino (noordelijkste parochie). 

- Sant Julià de Lòria (zuidelijkste parochie). 

Het vorstendom Andorra is tegenwoordig afhankelijk van toerisme en net als Monaco een 

belastingparadijs. 

Andorra is geen lid van de Europese Unie en de officiële taal is Catalaans.  

Andorra is, zoals gezegd, verdeeld in zeven regio’s en heeft per regio zijn eigen regiobestuur, die dan 

weer verantwoording moet afleggen aan de Fransen of de Spanjaarden   

De post geschiedenis van Andorra gaat terug naar 1928. Dit is het jaar waarin Spanje de eerste zegels 

uitgeeft. Dit wordt gevolgd door Frankrijk (1931). Andorra is filatelistisch gezien een land met 

kleurrijke zegels, zowel die van de Spanjaarden als de Franse. Veelal vinden we dieren en gebouwen 

op de zegels terug. Ook de keuken is vaak een onderwerp op de zegels (ja hoe kan het ook anders van 

mijn hand: eten). 

 



De verschillen tussen de Andorrese keuken en die van nabijgelegen Catalaanstalige gebieden 

zoals Cerdanya en vooral Alt Urgel, waarmee Andorra sterke culturele banden heeft, zijn 

beperkt. De Andorraanse gastronomie is tot de Catalaanse keuken  te rekenen, al kent Andorra 

bijkomende Franse  en Italiaanse invloeden, zoals de gewoonte om vis en vlees met saus te 

combineren. De Andorrese keuken is een 

natuurlijke keuken die hoofdzakelijk werkt 

met producten afkomstig van de 

zelfvoorzienende economieën van de drie 

valleien, zoals spek, vis, vlees (met name 

konijn, lam en geitenlam), groenten, 

graangewassen en bosvruchten (afbeeldingen 

Europa zegels 2005 jaar van de Gastronomie). De zegels van Andorra zijn bedoeld als 

verzending naar het buitenland. Binnenlandse brieven zijn kosteloos te versturen (kan de rest 

van Europa nog iets van leren). 

Dit was deel 1 van "Rondje Europa".  In de maand oktober neem ik u mee naar onze 

zuiderburen: België. Het land van bier en chocolade. Dit land heeft wel een rijkere 

posthistorie die vele malen groter is dan van Andorra . 

Jan van de Wiel  

 

 

 

  

            

 


