Vaticaanstad
Wist je dat …. het dwergstaatje in 1929 is
ontstaan als gevolg van het Verdrag van
Lateranen, dat door Paus Pius XI en Benito
Mussolini werd ondertekend. Daarin werd
nadrukkelijk opgenomen dat het een nieuw
gecreëerde staat is. Formeel kan het dus niet als
voortzetting of herleving van de Kerkelijke Staat
beschouwd worden.
Wist je dat …. Vaticaanstad (Italiaans: Stato della
Città del Vaticano) de kleinste onafhankelijke
staat ter wereld is.
Wist je dat ….het grondgebied van dit land geheel wordt omsloten door de stad Rome,
waardoor het een enclave binnen Italië is.
Wist je dat …. Vaticaanstad vertegenwoordigd word door de Heilige Stoel en de hoofdzetel
van de rooms-katholieke Kerk huisvest.
Wist je dat … het staatshoofd van Vaticaanstad de paus is, die zijn officiële residentie
heeft in het Apostolisch Paleis. Ten tijde van de sede vacante, de pausloze periode na het
overlijden (of aftreden) van de regerende paus, worden de lopende zaken behartigd door
de Camerlengo (kamerheer).
Wist je dat …. Vaticaanstad geen lid van de Europese Unie is, maar wel deelneemt aan
diverse internationale organisaties.
Wist je dat …. het sinds 1984 staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Wist je dat …. toen in 1870 Napoleon III zijn troepen terugtrok om ze in te zetten aan het
front in de Frans-Duitse Oorlog, Rome door het in 1861 opgerichte koninkrijk Italië werd
geannexeerd. Alhoewel de Kerkelijke Staat in 1870 had opgehouden te bestaan, kon de
Heilige Stoel, als zelfstandig subject van volkerenrecht, diplomatieke betrekkingen blijven
onderhouden.
Wist je dat …. de paus zichzelf, na het verlies van het Vaticaan, beschouwde als de
gevangene van het Vaticaan en het grondgebied niet wilde verlaten. Opeenvolgende
pausen bleven de legitimiteit van de annexatie van 1870 bestrijden. Deze situatie duurde
bijna 60 jaar, tot 1929. Toen ondertekenden Pius XI en Mussolini voornoemd verdrag.
Hierin werd bepaald dat de paus het huidige kleine stukje grondgebied als soevereine staat
toegewezen kreeg.
Wist je dat …. de Heilige Stoel ook bezittingen heeft op Italiaans grondgebied. Deze
bezittingen, meest kerken en kantoorgebouwen, zijn dus geen Vaticaans grondgebied.
Volgens het Verdrag van Lateranen hebben deze bezittingen echter een extraterritoriale
status, vergelijkbaar met de status van een ambassade.
Wist je dat …. dezelfde extraterritoriale status geldt voor alle kerken in Italië, indien en
zolang de paus daarin deelneemt aan godsdienstige ceremonieën, zonder dat deze
openstaan voor het publiek.

