
LANDEN VAN EUROPA 

San Marino  

 

1 Vlag 

 

 

2 Ligging op Europese kaart 

San Marino is een dwergstaat en enclave in Italië, op de grens van Emilia-Romagna en Marche. Het is 

een van de kleinste landen ter wereld.  

 

3 Oppervlakte  

De oppervlakte van San Marino is 61 vierkante kilometer. Nederland is 680x groter. 

 

4 Bevolking 

Het aantal inwoners van San Marino bedraagt 30.324. De bevolkingsdichtheid is 497,1 per vierkante 

kilometer.  

 

5 Hoofdstad en enkele belangrijke steden 

De hoofdstad is San Marino.  

 

6 Geschiedenis: globale perioden, belangrijkste personen 

San Marino zou in het jaar 301 gesticht zijn door de heilige Marinus, een monnik en steenhouwer die 

probeerde te ontkomen aan de christenvervolgingen van keizer Diocletianus, en daarmee de oudste nog 

bestaande republiek ter wereld zijn. De metgezel van Marinus stichtte in datzelfde jaar het naburige San 

Leo. Het piepkleine landje werd door het Frankrijk van Napoleon in 1797 erkend, en op het Congres van 

Wenen in 1815 door de andere Europese staten. Hoewel het een soevereine staat is, is het sterk 

afhankelijk van Italië, dat het sinds zijn eenwording in de 19e eeuw volledig omringt. Tot ver in de 

negentiende eeuw genoot San Marino bescherming van de Kerkelijke Staat. Na de kerkelijke 

bescherming werd San Marino onafhankelijker van andere landen en kreeg het binnenlands bestuur, 

onder leiding van Domenico Fattori (1860-1908), meer macht. Wel moest men veel rekening houden 

met het koninkrijk Italië, dat San Marino omgrensde. In 1897 kwam er een verdrag tot stand tussen San 

Marino en Italië, dat San Marino al sinds 1862 als onafhankelijk land erkende.  

In 1943 werd San Marino door de Duitsers bezet, ofschoon het land neutraal was. In 1944 werd het door 

de Britten gebombardeerd, maar leed weinig schade. In datzelfde jaar werd het land ook bevrijd. 

 

7 Staatsvorm 

San Marino is een republiek (democratie met een parlementair stelsel). Het parlement (Opper- en 

Algemene Raad) wordt elke 5 jaar door het volk gekozen. Het parlement kiest uit haar midden 2 leden 

tot Capitano Reggente (regenten) voor een periode van 6 maanden. De twee regenten en het kabinet 

vormen de uitvoerende macht van de staat. De Raad kiest ook de Raad van Twaalf, die de rechterlijke 

macht vormt gedurende de zittingsperiode van de raad. Tot 1957 werd San Marino geregeerd door 

coalities van de Partito Comunista Sammarinese (PCS) en de Partito Socialista Sammarinese (PSS). 

Sindsdien zijn de christendemocraten van de Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) via 

coalitieregeringen aan de macht. Eerst met de PSS, en van 1978 tot 1992 met de PCS (soms aangevuld 

met de PSS) en dissidente socialisten. Sinds 1992 regeert de PDCS weer samen met de PSS (soms 

aangevuld door de PdD, Partito dei Democratici, de voormalige communisten). 



San Marino is geen lid van de Europese Unie 

Het volkslied is Inno Nazionale. 

De nationale feestdag is 3 september. 

 

8 Regio’s en departementen 

San Marino is onderverdeeld in 9 gemeenten, die weer verder onderverdeeld zijn in 43 nederzettingen.  

 

9 Infrastructuur 

Er rijden geen treinen in San Marino. De wegen (220 km) in San Marino zijn vaak overvol en het 

parkeren van een auto is zeker in het centrum van de stad meestal problematisch. Het beste is met de 

bus of taxi te reizen, of met de kabelbaan naar de stad te gaan. San Marino heeft geen vliegveld (maar 

wel een helihaven) en geen haven. 

 

10 Klimaat 

Het klimaat in San Marino is mediterraan, met warme zomers en zachte winters. 

 

11 Rivieren en meren 

Er zijn geen grote wateroppervlakten. Het hooggelegen heuvelachtige land heeft daarnaast enkele 

meertjes. Er lopen enkele kleine riviertjes door het land. 

 

12 Gebergten 

San Marino wordt gedomineerd door de Apennijnen en heeft een ruig landschap. Het hoogste punt van 

het land, de Monte Titano, ligt op 749 m boven de zeespiegel. 

 

13 Nationale en regionale parken 

San Marino heeft geen nationale parken. 

 

14 Industrie en economie 

Voor de economie zijn vooral de banken, kledinghandel, elektronica en keramiek belangrijk. De San 

Marinese postzegels, die alleen binnen het land zelf geldig zijn, worden vooral verkocht aan filatelisten 

en vormen daarmee – naast het toerisme – een andere bron van inkomsten.  

 

15 Wijnbouw 

In San Marino wordt op bescheiden schaal wijn gemaakt.  

 

16 Landbouw 

De voornaamste landbouwproducten zijn tarwe, druiven, maïs, olijven, runderen, varkens, paarden, 

rundvlees, wijn en kaas. Italië levert het leeuwendeel van het voedsel. 

  

17 Bosbouw 

Bijna 65% van het landoppervlak wordt bedekt door boerenland en dennenbossen. 

 

18 Godsdienst 

De rooms-katholieke kerk is de staatskerk van San Marino en 92,3% van de bevolking behoort tot deze 

kerk.  

 

19 Onderwijs 

Onderwijs is verplicht voor kinderen tussen 6 en 14 jaar. Scholen in San Marino maken gebruik van het 

Italiaanse leerplan. 

 



20 Cultuur  

Het nationale symbool van San Marino zijn de drie torens, die zich op de drie toppen van de Monte 

Titano in de hoofdstad bevinden. Ze zijn ook afgebeeld op  de vlag en het wapenschild. Een beroemde 

cake is naar deze 3 torens genoemd:  la Torta di Tre Monti ("Cake van de drie bergen" of "Cake van de 

Drie Torens"), vergelijkbaar met een gelaagde wafeltaart bedekt met chocolade.  

 

21 Eten en drinken 

De keuken van San Marino wijkt niet af van die van Italië. Dus hier ook heerlijke pasta's en pizza's. 

Tevens wordt er in San Marino heerlijke wijn en kaas gemaakt. Het landje heeft ook enkele typische 

gerechten, zoals bijvoorbeeld gebraden konijn met venkel. 

 

22 Taal 

In San Marino wordt Italiaans gesproken. Vanwege het toerisme beheersen veel inwoners een vreemde 

taal, vaak Engels, Duits of Frans. 

 

23 Geldeenheid 

Hoewel officieel geen euroland heeft San Marino toestemming om de euro als nationale munteenheid 

te voeren, dit op grond van afspraken met de Europese Unie. Voor de invoering van de euro was de San 

Marinese lire gekoppeld aan de Italiaanse lire. De eigen euromunten, die zeer schaars zijn, zijn net als de 

lires gewild onder muntenverzamelaars. 

 

24 Media 

San Marino RTV is de publieke omroep van de dwergstaat.  Het landje heeft 2 eigen kranten en enkele 

internet-nieuwsbronnen. 

 

25 Belangrijkste monumenten en topics 

• vuit de stad naar de dorpen Serraville (met kasteel) en Valdragone (klooster en kerk) 

• het middeleeuwse dorp Borgo Maggiore, vertrekpunt van de kabelbaan naar San Marino. In Borgo 

Maggiore is ook het postzegel- en muntenmuseum van San Marino 

• San Marinos Middeleeuwse binnenstad) met zijn smalle steegjes en oude stenen huizen, 

middeleeuwse stadswallen, paleizen, kerken, musea, forten en monumenten 

 


