Door jan van de Wiel

Schotland
Deze maand neem ik jullie met naar Schotland. Dit is net als Wales een gedeelte van het Britse
Koninkrijk.

Schotland was vroeger een zelfstandig land met aan het hoofd een koning, die net als vele
anderen geschiedenis heeft geschreven. De naam Schotland is afgeleid van de Latijnse naam
"Scoti" die door de Romeinen gebruikt werd om de Gallische bevolking in het hedendaagse
Schotland en Ierland aan te duiden - in tegenstelling tot de Picten. De Scoti wisten hun macht
in het huidige Schotland uit te breiden en vermengden zich met de Pictische bevolking. Vanaf
de elfde eeuw werd de term 'Scotia' gebruikt voor Schotland ten noorden van de rivier de
Forth. Vanaf de late middeleeuwen kreeg de term haar huidige betekenis. Het vasteland van
Schotland beslaat ongeveer een derde van de totale landmassa van Groot-Brittannië, dat ten
noordwesten van Continentaal Europa ligt. De totale oppervlakte van het land is
78.772 km².De enige landgrens die Schotland heeft is die met Engeland en is 96 kilometer
lang en loopt van de rivier de Tweed aan de oostkust tot de Solway Firth aan de westkust. Ten
westen van Schotland ligt de Atlantische Oceaan en ten oosten de Noordzee. Ierland ligt op
slechts 30 kilometer van het Kintyre schiereiland verwijderd terwijl Noorwegen 305 kilometer
naar het oosten ligt en de Faeröer 270 kilometer naar het noorden.
De huidige grenzen van Schotland zijn grotendeels tot stand gekomen bij het Verdrag van
York in het jaar 1237 tussen Schotland en het Koninkrijk Engeland en het Verdrag van Perth
in het jaar 1266 tussen Schotland en Noorwegen. Uitzonderingen hierbij zijn het eiland Man,
dat in de veertiende eeuw werd verloren aan Engeland en tegenwoordig een Brits Kroonbezit
is, en de Orkney- en Shetlandeilanden die in 1472 van
Noorwegen werden overgenomen alsmede Berwick- uponTweed dat in 1482 door de Engelsen werd veroverd. De
nationale vlag van Schotland- bekend als de Saltire of het
Andreaskruis- werd (volgens de legende) al in de negende
eeuw gebruikt en zou daarmee de oudste nationale vlag ter
wereld zijn. Sinds 1606 maakt de vlag deel uit van de”
Union jack”. Er bestaan tal van officiële en onofficiële
nationale symbolen, waaronder de distel, het nationale bloemen embleem, de
onafhankelijkheidsverklaring uit 1320 (Declaration of Arbroath), het textielpatroon tartan dat
vaak van clan tot clan verschilt en de Lion Rampant-vlag. Flower of Schotland wordt vaak
beschouwd als het volkslied van Schotland en wordt gespeeld bij bijvoorbeeld voetbal- en
rugby wedstrijden waarin het nationale team speelt. Scotland The Brave wordt gebruikt voor
het Schotse team bij de Gemenebest spelen. Sinds Schotland een eigen Parlement heeft is er
een bredere discussie ontstaan (Brexit). Andere kandidaten voor het volkslied zijn: Highland
Cathedral, Scots wha hoe en A Man's A Man for A' That. In de filatelie is Schotland niet erg
interessant om te verzamelen als land op zich.

Hoewel ze wel eigen uitgifte van zegels hebben zijn de zegels van Schotland, net als van
Wales en Noord Ierland voorzien van de “machin stamps”. Alleen in
Schotland zijn die voorzien van de distel. Ook in gemeenschappelijke uitgifte
van het Britse koninkrijk verschijnen de blokjes veelal voorzien van de distel
of de schotse leeuw zoals het blokje hier onder afgebeeld.
De voornaamste steden van Schotland, Glasgow
Aberdeen, zijn een toeristische trekpleister geworden in
de loop der jaren. Er zijn veel culturele activiteiten in de
grote steden en veel beroemde Schotten (denk aan Sean
Connery agent 007). Wat te denken van de vele whisky
stokerijen die Schotland rijk is en waar onder het genot
van een goed glas whisky men kan genieten van de rust
die Schotland uitstraalt.
De Schotse hooglanden zijn een “paradijs” op zich. De rijke flora en fauna van Schotland zijn
bekend over de hele wereld. Mocht u in de gelegenheid zijn om Schotland te bezoeken is dat
ook zeer aan te raden. Volgende maand ga ik Brittannië afsluiten met Engeland en dan ga ik
u meenemen naar met name de westkust van Engeland, de krijtrotsen van Dover en langs de
oostkust naar Brighton
Tot volgende maand

