LANDEN VAN EUROPA
Monaco
1 Vlag

2 Ligging op Europese kaart
Het Prinsdom Monaco is een dwergstaatje en grenst aan Frankrijk en de Middellandse Zee. Het
vorstendom van Monaco is het één-na-kleinste onafhankelijke land ter wereld na het Vaticaan.
3 Oppervlakte
Het dwergstaatje heeft een oppervlakte van 1,96 km².
4 Bevolking
Monaco telt 32.965 (2009) inwoners. Er wonen 16.482 inwoners op een vierkante kilometer. Daarmee is
dit landje het dichtstbevolkte land ter wereld. Nederland is ongeveer 20x groter.
In Monaco wonen meer buitenlanders dan Monegasken. Van de inwoners is slechts 17% Monegask,
28% van de inwoners heeft de Franse nationaliteit en van de overige 55% van de inwoners is een
belangrijk deel Italiaan.
5 Hoofdstad en enkele belangrijke steden
Hoofdstad van Monaco is Monaco. Andere steden zijn er niet.
6 Geschiedenis: globale perioden, belangrijkste personen
Het huidige Monaco begon als kolonie van Genua in 1228. Monaco wordt bestuurd door het huis van
Grimaldi sinds 1297, toen François Grimaldi het fort, dat de beroemde steen van Monaco beschermde,
veroverde vermomd als een Franciscaner monnik (monaco in het Italiaans). In 1848 verklaarden de
steden Menton en Roquebrune-Cap-Martin zich onafhankelijk hopende op annexatie door Sardinië. Het
bleef onrustig en de vorst gaf zijn claim op de twee steden op aan Frankrijk in ruil voor 4 miljoen franc.
Deze overdracht en Monaco's soevereiniteit werden vastgelegd in het Frans-Monegasks verdrag van
1861.
Tot aan de grondwet van 1911 waren de vorsten van Monaco absolute heersers. In juli 1918 werd een
verdrag getekend dat Frankrijk bescherming gaf over Monaco. Dit verdrag, onderdeel van het Verdrag
van Versailles, droeg ook op dat Monaco het Franse militaire, politieke en economische beleid zou gaan
volgen.
Na de dood van zijn grootvader Lodewijk II, beklom Reinier III de troon van Monaco in 1949. In 1962
kwam met een nieuwe grondwet een einde aan de doodstraf, kwam er vrouwenkiesrecht, en werd er
een hooggerechtshof opgericht om fundamentele vrijheden te garanderen. In 1993 werd Monaco lid
van de Verenigde Naties met vol stemrecht.
In 2002 maakte een nieuw verdrag tussen Frankrijk en Monaco duidelijk dat als er geen troonopvolgers
zijn om de dynastie voort te dragen het vorstendom een onafhankelijke staat zal blijven. De militaire
verdediging van Monaco blijft wel de verantwoordelijkheid van Frankrijk.
7 Staatsvorm
Monaco is een parlementaire constitutionele monarchie met een vorst als staatshoofd (vorstendom).

Veel buitenlandse politieke aangelegenheden, alsmede de defensie van het land, worden gedaan door
buurland Frankrijk.
Hoewel Monaco ingeklemd wordt door de Europese Unie is het land geen lid van de EU, maar in 2004
wel lid geworden van de Raad van Europa.
Volkslied: Hymne Monégasque.
Nationale feestdag: 19 november.
8 Regio’s en departementen
Het onderscheid tussen de staat en de gemeente Monaco is zuiver theoretisch, omdat de staat slechts
uit één gemeente bestaat. Tot 1954 bestond Monaco uit drie gemeenten, die sindsdien de bestuurlijke
status van quartiers (wijken) hebben. Aanvankelijk waren dat er drie, maar in de loop van de decennia
werden dat er tien.
9 Infrastructuur
Het meeste autoverkeer bereikt Monaco via de A8 (snelweg). Vanuit Nice in Frankrijk rijden iedere dag
treinen naar het station in het stadsdeel La Condamine. In Monaco rijden 6 buslijnen en een groot
aantal taxi’s. Monaco heeft zelf geen luchthaven.
10 Klimaat
Het mediterrane klimaat van Monaco zorgt voor warme zomers en milde winters. Door de beschutte
ligging heeft Monaco ook geen last van de koude Mistral, een noordwestenwind die vaak over het
zuidoosten van Frankrijk waait. Monaco is een vrij droog plekje in Frankrijk en telt zeer veel zonnige
dagen, ca. 300 per jaar.
11 Rivieren en meren
Door Monaco stromen geen grote rivieren. Ook meren van betekenis zijn er niet te vinden.
12 Gebergten
Moncao is heuvelachtig en aan drie kanten omsingeld door de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur van
Frankrijk. Monaco bestaat uit een smalle strook land langs de kust aan de voet van de heuvels die het
begin van de Alpen vormen. Het hoogste punt van Monaco is "Le Rocher" op 140 meter hoogte.
13 Nationale en regionale parken
In Monaco zijn geen nationale parken.
14 Industrie en economie
Industrie in Monaco is er slechts op bescheiden schaal en ‘licht’: bouw, kleinschalige industriële
producten en voedingsmiddelenindustrie.
Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten.
15 Wijnbouw
Monaco produceert geen eigen wijnen.
16 Landbouw
In Monaco is geen landbouw van betekenis.
17 Bosbouw
Monaco is vrijwel totaal stedelijk gebied. Bosgebieden van betekenis zijn er niet te vinden (wel parken).
18 Godsdienst

In Monaco is godsdienstvrijheid. De rooms-katholieke kerk is de officiële godsdienst.
19 Onderwijs
Onderwijs in Monaco is vergelijkbaar met dat in Frankrijk. Schoolplicht geldt vanaf 6 jaar. De lagere
school heeft als taak kinderen van 6 tot 10 jaar basiskennis bij te brengen en sociale vaardigheden te
leren.
20 Cultuur
Het dwergstaatje staat internationaal bekend als een mondaine badplaats en belastingparadijs met veel
casino's, high society en een jaarlijkse Grand Prix in het Formule 1-autoracen. Het heeft naast het
nationale voetbalelftal ook een eigen voetbalclub, AS Monaco, die in de Franse competitie speelt.
Ook vindt er jaarlijks een belangrijkt tennistoernooi plaats in Monte-Carlo, vlak voor Roland Garros.
21 Eten en drinken
De Monegaskische keuken komt in grote mate overeen met de Zuid-Franse keuken. Een echt
Monegaskische specialiteit is barbagiuan, ravioli gevuld met rijst en pompoen. Andere bekende
nationale gerechten zijn fougasse (gebak met noten en anijs), socca (pannenkoeken van
kikkererwtenmeel) en stofaci (gedroogde kabeljauw in tomatensaus).
22 Taal
De officiële landstaal is Frans. Lokaal wordt Monegaskisch gesproken.
23 Geldeenheid
Munteenheid is de euro.
24 Media
Monaco heeft 5 eigen kranten.
Monaco heeft 1 televisiezender (TMC, Tele Monte Carlo) en 1 radiozender (RMC, verschillende talen).
25 Belangrijkste monumenten en topics
• In Monte Carlo aan het Place du Casino ligt het Monte Carlo Casino, een van de beroemdste en
meest exclusieve ter wereld. Aan ditzelfde plein ligt het dure Hotel de Paris met bijbehorend
Café de Paris.
• In Monaco Ville, de oude vestingstad die tegen het begin van de bergen van de Franse Alpen
ligt, ligt het Prinselijk paleis van Monaco, de Kathedraal van Monaco, waar alle vorsten
begraven worden en het beroemde oceanografisch museum Musée Océanographique de
Monaco.
• In Fontvieille ligt het Stade Louis II, het voetbalstadion van de club AS Monaco. Elk jaar wordt
de UEFA Super Cup er gespeeld. Er kunnen 18.500 mensen in het stadion zitten. Verder
bevinden zich er de beroemde Jardin Exotique de Monaco, het Monaco Automuseum en het
Monaco Dierenpark.
• jachthaven La Condamine

