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Vaticaanstad is het kleinste land ter 
wereld. De staat heeft slechts onge-
veer 800 inwoners en een oppervlakte 
van minder dan 0,5 vierkante kilome-
ter.

Vaticaanstad of ook wel gewoon het 
Vaticaan genoemd, bevindt zich in de 
Italiaanse stad Rome, en ligt op een 
heuvel genaamd „Vaticano“.

Het staatshoofd is geen president of 
kanselier. De paus als hoofd van de 
katholieke kerk regeert deze kleine 
staat.

Als onafhankelijk land, heeft het Va-
ticaan ook een eigen nationale vlag. 
Deze is op deze bladzijde rechts bo-
ven afgebeeld.

Overigens, het grootste land ter we-
reld is Rusland. Rusland is bijna 40 
miljoen keer zo groot als het Vaticaan.

Het Vaticaan staat bekend om zijn 
religieuze en artistieke monumenten. 
Zo bevinden zich bijvoorbeeld de 
beroemde St. Pietersbasiliek en de 
Sixtijnse kapel in het kleinste land 
ter wereld. In de kapel, is de plafond-
schildering van de kunstenaar Miche-
langelo te zien, die in de 16e Eeuw 
werd gemaakt. Het is een voorstelling 
van de schepping van de mens.

St. Pietersbasiliek in Rome

Uitsnede van een schil-
derij van Michelangelo

Beantwoord met behulp van het internet, een encyclopedie of een atlas de volgende vragen:
1. Een ander klein land is Andorra. Tussen welke landen ligt Andorra?
_______________________________________________________________________

2. Hoe heet de uit Duitsland afkomstige paus en gelijktijdig het staatshoofd van het Vaticaan?
________________________________________________________________

3. Noem twee creaties van de schilder, beeldhouwer en architect Michelangelo:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Wat is de hoofdstad van de grootste staat in de wereld en hoeveel inwoners heeft ze?
_______________________________________________________________________

5. Wat zijn de offi ciële talen van het Vaticaan en met welke valuta betaald men?
_______________________________________________________________________

Andorra ligt tussen Frankrijk en Spanje.

Paus Benedictus XVI en wiens echte naam (burgerlijke naam) Joseph Ratzinger is.

David, circa 1501-1504, Galleria dell‘Accademia, Florence en het

De grootste staat is Moskou en heeft ongeveer 11,6 miljoen inwoners.

Er wordt Italiaans en Latijns gesproken. De betaling gebeurt met de euro.

Plafond van de Sixtijnse Kapel, Vaticaanstad, tussen 1508 en 1512.




