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Beste vrienden verzamelaars,  

Zoals ik vorige maand heb beloofd gaan we weer verder met het thema “Rondje Europa “. De 

komende maanden ga ik iets vertellen over het Verenigd Koninkrijk: Wales, Schotland en Engeland. 

We beginnen met onze tour in Wales. 

Wales ligt op een schiereiland in het centrale westen van het eiland Groot-Brittannië. De oppervlakte 

van Wales is zo'n 20.779 km². Dat is ongeveer even groot als Slovenië. Het is ruwweg 274 km van 

noord naar zuid en 97 km van oost naar west. Wales wordt begrensd door Engeland in het oosten en 

door de zee in de overige windrichtingen; het Kanaal van Bristol in het zuiden, het Sint-Georgekanaal 

in het zuidwesten en de Ierse Zee in het noordwesten en noorden. Alles bij elkaar heeft Wales een 

kustlijn van 1200 km. Verder liggen er enkele eilanden voor de kust van Wales, waarvan Anglesey 

(Welsh: Ynys Môn) in het noordwesten het grootste is. Het landschap van Wales is voor een groot 

deel bergachtig, vooral in het noorden en het midden van het land. De bergen zijn gevormd tijdens 

het Paleozoïcum, vooral het Cambrium, en hebben verder hun vorm gekregen gedurende het 

Weichselien, de laatste ijstijd. De Brecon Beacons (Welsh:” Bannau Brycheiniog”) liggen in het 

zuiden, met de Pen-y-Fan (886 meter) als hoogste punt, en vormen een verbinding met de Cambrian 

Mountains, in het midden van Wales, die zich verder uitstrekken naar het noorden. De hoogste 

bergen van Wales zijn te vinden in Snowdonia (Welch: Eryri) in het noorden van Wales; met de 

Snowdon (1085 meter) als de hoogste berg. De hoofd stad van Wales is Cardiff, een bruisende stad 

met veel culturele mogelijk heden . Sinds 1999 staat in Cardiff het Millennium Stadium. Totdat het 

nieuwe Wembley-stadion in gebruik genomen werd, was dit het grootste stadion van het Verenigd 

Koninkrijk. Het is 93 meter hoog en is daarmee het hoogste gebouw in Wales. De haven van Cardiff, 

Cardiff Bay of Tiger Bay genaamd, was ooit een van de drukste havens ter wereld, die vooral diende 

om de steenkool uit de noordelijker gelegen dalen te verschepen. 

Door de neergang in de   steenkoolwinning in de jaren 1980, nam ook 

het belang van de haven sterk af. De belangrijkste takken van industrie 

zijn tegenwoordig metaalbewerking, autoproductie en mechanica. 

Filatelistisch gezien is Wales niet anders dan de andere landen van het 

Verenigd Koninkrijk en hebben dan ook geen eigen specifieke 

uitgiften. Vaak worden de zegels onder de naam “machine stamps” 

voorzien van de draak van Wales (zie afbeelding).  In Wales ligt het dorp met de langste naam van 

Europa,(fijn als je moet vertellen waar je woont )” 

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch”  ( wat letterlijk 

vertaald betekent:  “Parochie van de Heilige Maria in het dal van de witte hazelaar 

bij de snelle maalstroom en de parochie van de Heilige Tysilio bij de rode grot”. 

Verder zijn er nog tal van andere leuke dingen te zien in Wales. Neem bijvoorbeeld 

haven van Cardiff 



eens een kijkje in de leisteengrotten van Blaenau Ffestiniog. Een schitterende belevenis waar je ogen 

en oren tekort komt . Wil je gaan winkelen en hou je vaneen markt met “snuisterijen “, breng dan 

eens een bezoek aan de havenstad Porthmadog waar elke dag verse vis uit zee wordt aangevoerd. 

Ook voor antiek  of gewoon even lekker lunchen is deze stad aan te bevelen. “Fish and chips” kun je 

zo maar geserveerd krijgen in bladzijde 21 van de London Times. Ook de stad  Swansea is de moeite 

waard om eens te bezoeken. Deze stad is opgericht door Sven Gaffelbaard, een vikingleider die in 

1013 de Saksen versloeg en de leiding had over de gebieden lopend van Zuid-Engeland naar 

Denemarken en Noorwegen. 

Sven Gaffelbaard (ca. 965 – Gainsborough, 3 februari 1014) (ook 

Svend, Svein of Swein genoemd) was koning van Denemarken, 

Noorwegen en Engeland. Hij wordt genoemd als de stichter van de stad 

Kopenhagen, samen met zijn zoon Knoet de Grote. Gaffelbaard 

betekent "vorkbaard". Sven was de zoon van koning Harald I van 

Denemarken. In 986 kwam hij in opstand tegen zijn vader, vermoedelijk 

omdat die hem geen belangrijke rol in het bestuur wilde geven. Hij werd 

verslagen door zijn vader maar die stierf kort daarna aan zijn verwondingen en Sven werd 

daarna toch tot koning gekozen. Er zijn nog meer prachtige plekken in Wales en zijn allen ook 

het bezoeken waard. Alleen de taal is niet te begrijpen voor toeristen, (lijkt wel Russisch), 

maar gastvrij zijn de mensen in Wales wel .En komen ze je op straat tegen dan groeten zij met 

“ CROESO I GYMRU” (welkom in Wales). 

Volgende maand ga ik iets vertellen over Schotland in deze rubriek “Rondje Europa“. 

                                          

Door Jan van de Wiel  

Bron zegels catawiki 
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