LIECHTENSTEIN
Het Vorstendom Liechtenstein
(Fürstentum Liechtenstein) is
een dwergstaat in het midden
van Europa met een oppervlakte van 160 km2 en ca.
36.000 inwoners. Het staatje
wordt begrensd door Zwitserland in het westen en Oostenrijk in het oosten.
De geschiedenis van Liechtenstein begint eigenlijk pas in
1719 op het moment dat
Liechtenstein een onafhankelijke staat werd. Deze onafhankelijke staat ontstond door
de samenvoeging van de twee
heerlijkheden Vaduz en Schellenberg door keizer Karel VI

van Oostenrijk en geschonken
aan het Huis Liechtenstein
vanwege hun loyale steun aan
de Habsburgers. Het geslacht
Liechtenstein werd al in 1140
vermeld en bezat gebieden in
Oostenrijk en Moravië.
Liechtenstein wordt wel eens
het kleine zusje van Zwitserland genoemd, omdat het zich
op veel terreinen spiegelt aan
Zwitserland: zelfde taal, zelfde
munt, zelfde voetbalcompetitie, allebei geen lid van de Europese Unie en… allebei dezelfde soort begraafplaatsen.

VADUZ
De hoofdstad van Liechtenstein is Vaduz.
In de buurt van de kathedraal Sankt Florin bevinden zich twee begraafplaatsen:
de Fürstliche Gruft en Friedhof Sankt Florin.
FÜRSTLICHE GRUFT
Van 1633-1945 bevond zich de begraafplaats van het Huis Liechtenstein in Vranov u Brna (Moravië),
waar in de grafkelder van het klooster 44 leden van de familie zijn bijgezet. Na het einde van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie verloor
het Huis Liechtenstein zijn bezittingen in Moravië. Nadat Oostenrijk
in 1938 bij het Derde Rijk kwam,
besloot de regerende vorst Franz
Josef II vanwege zijn afwijzing van
het nationaal socialisme zich blijvend

Fürstliche Gruft: exterieur

te vestigen op Slot Vaduz.
Toen moest er ook een nieuwe grafkelder voor het Huis Liechtenstein
aangelegd worden. Deze werd in
1960 voltooid ten zuiden van de kathedraal. Eenmaal per jaar, op Allerheiligen 1 november, is de Fürstliche
Gruft voor ieder toegankelijk.
Tot nu toe zijn Franz Josef II, Fürst
von und zu Liechtenstein en zijn echtgenote Gina daar beiden in 1989 bijgezet, evenals 30 andere leden van
het Huis Liechtenstein.

toegangsdeur
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FRIEDHOF SANKT FLORIAN
Net als in Zwitserland houdt men in Liechtenstein
van orde, netheid en precisie en dat is op de begraafplaatsen terug te vinden: geknipt, geschoren, geschoffeld, gemaaid, geharkt en geveegd,
kortom sehr gepflegt. Omdat in Liechtenstein

driekwart van de bevolking katholiek is, is de signatuur van de begraafplaatsen voornamelijk
katholiek. Friedhof Sankt Florian is mooi gelegen
aan de rand van Vaduz met de rug tegen een
groene bergwand en met het gezicht op de kerk.

met de rug tegen de berg en het gezicht op de kerk

sehr gepflegt

