
LANDEN VAN EUROPA 

Island of Man   

 
1 Vlag 

 
 

2 Ligging op Europese kaart 

Het eiland Man is een eiland in de Ierse Zee. Het is net als de Kanaaleilanden een Crown dependency 

(kroonbezit) die direct onder de Britse Kroon valt. Het is geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk 

noch van de Europese Unie. 

 

3 Oppervlakte 

Het eiland is 572 vierkante kilometer groot (53 km lang en 20 km breed). Nederland is 72x groter. 

 

4 Bevolking 

Op het eiland wonen 76.500 mensen. Bevolkingsdichtheid is 134. 

 

5 Hoofdstad en enkele belangrijke steden 

De hoofdstad (en enige grote stad) is Douglas. Andere stadjes zijn Peel, Ramsey, en Castletown. 

 

6 Geschiedenis: globale perioden, belangrijkste personen 

Man werd in de 5
e
 eeuw gekoloniseerd door voornamelijk Ierse Kelten, maar in later tijden trokken er 

ook Kelten vanuit Schotland naar het eiland toe. In de 9
e
 eeuw was Man in handen van de Noormannen, 

die er een belangrijke uitvalsbasis voor hun schepen van maakten en zich er snel vestigden en mengden 

met de lokale bevolking. Omdat de eerste Noormannen enkel kwamen om te plunderen, richtten de 

daar gevestigde monniken bij hun kloosters de typerende hoge ronde stenen vluchttorens op die ook in 

Ierland gevonden worden. Naar Noors voorbeeld werd er in 979 een parlement ingesteld, de Tynwald, 

dat nog steeds bestaat en jaarlijks bijeenkomt. De regering van Man stelt  hiermee het "oudste 

ononderbroken democratische parlement ter wereld" te hebben, een eer die gedeeld wordt met IJsland 

waar tezelfdertijd door Noormannen een dergelijk systeem werd opgezet. Tot 1265 vormde Man met de 

Hebriden een eigen koninkrijk, dat onderworpen was aan de Noorse Kroon. Na afloop van de Schots-

Noorse Oorlog viel het tot 1346 onder Schotse soevereiniteit en vervolgens onder de Engelse. De 

koningin van Engeland is echter slechts de "Lord of Man" en laat zich op het eiland vertegenwoordigen 

door een gouverneur. 

Op het eiland Man hield de Britse regering gedurende de Eerste en de Tweede Wereldoorlog meerdere 

duizenden burgers gevangen in interneringskampen. 

 

7 Staatsvorm 

Man maakt geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk en evenmin van de Europese Unie. De Britse 

regering behartigt overigens wel de buitenlandse betrekkingen en defensie, en heeft invloed op de 

wetgeving. Het eiland heeft zijn eigen rechtswezen en sociale voorzieningen. Ook zijn er een eigen 

belastingstelsel, postzegels en munt. 

De staatsvorm is een constitutionele (parlementaire) democratie. Het staatshoofd is Elizabeth II, die de 

titel `Lord of Man´ voert en zich laat vertegenwoordigen door een luitenant-gouverneur. Politieke leider 

is de eerste minister. Het parlement, het Court of Tynwald, bestaat sinds 1079. 

Man is geen lid van de Europese Unie. 

Het volkslied is Isle of Man National Anthem. 

Nationale feestdag: 5 juli (de dag van Tynwald, parlement). 



 

8 Regio’s en departementen 

Het eiland Man is verdeeld in 6 regio’s en 24 “parishes” (gemeenten). 

 

9 Infrastructuur 

Man heeft een goede infrastructuur: het wegennet is uitgebreid en er zijn goede spoor- en 

tramverbindingen en een luchthaven. Bovendien rijden er bussen over het hele eiland. Er wordt links 

gereden. Er worden veerdiensten onderhouden op Engeland en Ierland.  

Het eiland bezit een uitgebreid historisch netwerk van openbaar vervoer, dat bestaat uit stoomtreinen, 

elektrische trams en een paardentram. De stoomspoorwegonderneming, de Manx Steam Railway, 

bestaat sinds 1873 en rijdt met historisch materieel over een smalspoor van 25 kilometer lengte van 

Port Erin naar Douglas. In Port Erin bevindt zich het Railway Museum (spoorwegmuseum), waar de 

geschiedenis van de stoomtreinen op Man valt na te gaan. In Douglas is er een paardentram die in de 

zomer een traject van drie kilometer over de strandpromenade rijdt. Deze dienst wordt gereden met 

een stal van veertig paarden, die afwisselend elke dag slechts enkele ritten maken, zodat dit historische 

openbaar vervoer op een diervriendelijke manier in stand gehouden kan worden. De trams van de Manx 

Electric Railway onderhouden sinds 1893 met historisch materieel de verbindingen langs de oostkust 

van het eiland tussen Douglas en Ramsey, met een smalspoorverbinding van 30 kilometer lengte. Vanuit 

Laxey kan men met de Snaefell Mountain Railway sinds 1895 een reis van 8 kilometer maken naar de 

top van de hoogste berg van het eiland, de Snaefell. 

 

10 Klimaat 

Op Man heerst een gematigd zeeklimaat met een zacht karakter door de beschutte ligging. Door de 

zachte winters kunnen er ondanks de vrij noordelijke ligging palmen groeien aan de zuidkust. 

 

11 Rivieren en meren 

Over het eiland stromen een 15-tal kleinere rivieren. 

 

12 Gebergten 

Het landschap van Man bestaat uit prachtige heuvels, weelderige valleien, ruige rotsen en verborgen 

baaien. Er is nog veel ongerepte natuur te vinden. In het midden van het eiland lopen de heuvels op tot 

boven de 600 meter. Hoogste punt is Snaefell (620 m). 

 

13 Nationale en regionale parken 

Op het eiland zijn verschillende (ook marine) beschermde natuurreservaten en natuurgebieden, waar de 

flora en de fauna wordt beschermd door de overheid. 
 

14 Industrie en economie 

De hedendaagse economie draait voornamelijk op offshore banking, financiele diensten, lichte industrie, 

landbouw, visserij en toerisme. Nu het toerisme naar het eiland afneemt, wordt de industriële 

bedrijvigheid bevorderd. Het eiland heeft aanzienlijke voorraden koper,  zilver, zink, ijzer en lood. Er zijn 

ook steengroeven van zwart marmer, kalksteen, klei en graniet. 

Door het eigen belastingstelsel vestigen steeds meer bedrijven zich "in naam" op het eiland. Het is 

hierdoor een Engels belastingparadijs geworden. 

 

15 Wijnbouw 

Op het eiland is geen wijnbouw van betekenis. 

 

16 Landbouw 



De zee is het begin en het einde van alles voor eilandbewoners. De Manx waren vroeger in de zomer 

haringvissers en in de winter hielpen ze op kleine boerderijen. Peel aan de westkust is de grootste 

vissershaven.  

Landbouw en veeteelt zijn heel belangrijk voor de levensvatbaarheid en het voortbestaan van de 

plattelandsgemeenschappen op het eiland Man. Ongeveer 2% van de beroepsbevolking op het eiland is 

werkzaam in de landbouw. Circa 80% van de totale oppervlakte van het eiland is in gebruik bij de 

landbouw. De bodems zijn niet van een bijzonder goede kwaliteit. Het klimaat is mild maar nat, al zijn er 

belangrijke lokale verschillen en is het op de noordelijke vlakte doorgaans droger. Er zijn drie belangrijke 

bedrijfstypen: mestvee (runderen en schapen), melkvee en granen. 

 

17 Bosbouw 

Het landschap op eiland Man is zeer gevarieerd: fjorden, meren, bergen en bossen. Iets meer dan 5% is 

bedekt met bossen. 

 

18 Godsdienst 

De bevolking is christelijke (anglicaans en rooms-katholiek). 

 

19 Onderwijs 

Op Man zijn 35 basisscholen. Er geldt een schoolplicht voor kinderen van 5-16 jaar. Ook het dragen van 

een uniform is verplicht. Op de basisschool wordt het Engelse nationale schoolwerkplan gebruikt, maar 

wel met aanpassingen wat betreft de lokale geschiedenis en aardrijkskunde. Basisschoolkinderen krijgen 

de mogelijkheid het Manx (inheemse taal van Man) te leren. Voor 7-jarigen is het verplicht om Frans te 

gaan leren. 

 

20 Cultuur  

Het Isle of Man staat bol van tradities en geschiedenis. De Keltische en Viking invloeden zijn nog altijd 

sterk aanwezig. Op het eiland Man zijn het hele jaar door culturele activiteiten: tentoonstellingen, films, 

lezingen, toneelstukken, musicals, dansavonden, festivals, concerten. Muziek, dans, zang en literatuur 

behoren tot de Keltische cultuur.  

 

21 Eten en drinken 

In  de keuken van Man worden veel zeevruchten (vis, schelpdieren) verwerkt. Andere specialiteiten zijn 

lamsvlees, kaas, bosbessentaart, jam, ijs en chocolade. 

  

22 Taal 

De officiële landstaal is Engels en Manx (deze taal is midden twintigste eeuw uitgestorven en wordt op 

dit moment nieuw leven ingeblazen en op school onderwezen). 

 

23 Geldeenheid 

De Manse munteenheid is  het Isle of Man-pound. 

 

24 Media 

Er verschijnen drie kranten: Isle of Man Examiner, Manx Independent en Isle of Man Courier. In deze 

kranten staat de gebruikelijke mix van nieuws, sport, reclame, geboorten, huwelijken en overlijdens. Er 

zijn 4 televisiekanalen (BBC 1, BBC 2, ITV en Channel 4. Het radiostation is Manx Radio. 

 

25 Belangrijkste monumenten en topics 

 Isle of Man heeft vele culturele en historische bezienswaardigheden. Zo zijn er verspreid over het eiland 

de herinneringen aan de Vikingen en Kelten. Het heeft het grootste nog werkende waterrad ter wereld. 



In de straten van het eiland wordt vanaf 1907 jaarlijks  een populaire motorrace georganiseerd. De 

lengte van het parcours  is meer dan 60 km.  

Belangrijke toeristische attracties:  

• Isle of Man Stoomtrein  

• Gaiety Theatre  

• Laxey Wheel en Mijnwandelroute  

• Curraghs dierenpark  

• House of Manannan  

• Cregneash Folk Village  

• Villa Marina  

• St. Johns Arboretum  

• Mooragh Park  

• Calf of Man (klein eilandje) 

• Castle Rusher, Peel Castle 

• National Folk Museum Cregneash 

• Groudle Glen Railway 

• The Groove 

• Manx Museum, Nautical Museum 

• Rushen Abbey 

 


