Beroemd en begraven op een beroemde begraafplaats
Het Cimetière du Père-Lachaise is de grootste
begraafplaats van Parijs. Ze is gelegen op en rondom de
heuvel Champ-l'Évêque in het 20e arrondissement, vlak
bij metrostation Père Lachaise. Met meer dan drie
miljoen bezoekers per jaar is Père-Lachaise het de
meest bezochte begraafplaats ter wereld. Dat komt
doordat er zoveel beroemdheden zijn begraven.
De huidige begraafplaats was oorspronkelijk een landgoed waarop in 1430 een buitenhuis
werd gebouwd. In de zeventiende eeuw verwierven de jezuïeten het en maakten er een
rusthuis van. In 1762 verkochten de jezuïeten het landgoed om schulden te kunnen
afbetalen. Het wisselde daarna regelmatig van eigenaar en raakte verwaarloosd. In 1804
werd het ingericht als een van de vier nieuwe begraafplaatsen van Parijs die, volgens
nieuwe opvattingen, buiten de stadsmuren moesten. De naam van de begraafplaats luidde
Cimetière de l'Est, omdat hij bestemd was voor de bewoners van de oostelijke
arrondissementen.
De stadsarchitect Alexandre-Théodore Brongniart richtte het 18 hectare groot terrein in als
een Engelse tuin. De begraafplaats was geen succes. Voorname mensen wilden niet buiten
de stadsmuren en in een arme en volkse buurt begraven worden. Acht jaar na de opening
waren er 833 graven. Om de begraafplaats meer prestige te geven werden in 1817 de
resten van enkele beroemdheden overgebracht: Molière en La Fontaine, terwijl Abélard en
Héloïse er - bijna zeven eeuwen na hun dood - naast elkaar werden begraven.
13 Jaar later, in 1830, waren er al 33.000 graven. De voorname burgers van Parijs lieten in
de jaren die volgden, geïnspireerd door de romantische tijdgeest, menig grafmonument op
het terrein verrijzen. De begraafplaats werd vijfmaal vergroot en bereikte in 1850 de
huidige oppervlakte van 43,93 hectare. Sinds 1860 ligt hij op het grondgebied van de stad
Parijs. Tegenwoordig telt het Cimetière du Père-Lachaise 69.000 grafzerken en 5300
bomen. De voorwaarden om er te worden begraven zijn dezelfde als die van de vijftien
andere begraafplaatsen binnen de stad: men moet in Parijs woonachtig zijn, er zijn
overleden, of kunnen worden begraven in een bestaand grafmonument. Sinds de jaren
vijftig is het terrein vol, zodat er alleen maar een nieuw grafmonument kan komen als een
bestaande grafconcessie vervalt. De concessies worden toegekend voor tien, dertig of
vijftig jaar of zijn eeuwigdurend. Veel graven van bekende personen worden door
bewonderaars onderhouden.
Zowat 30.000 grafmonumenten hebben de status
van historisch monument. Daaronder de meeste
grafmonumenten van voor 1900.
Naast de grafmonumenten zijn er op PèreLachaise tientallen gedenktekens. Ze herdenken
diverse groepen slachtoffers van oorlogen, van
een aantal concentratiekampen of van rampen,
zoals een aantal grote branden en vliegtuigongevallen. Aan de mur des Fédérés is een
gedenkteken aangebracht voor de 147
verdedigers van de Commune van Parijs die daar
werden doodgeschoten.

Een paar van de beroemdheden die begraven liggen op het kerkhof (zie voor een
uitgebreide lijst http://nl.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise
Abélard (1079-1142), Frans theoloog, filosoof met zijn geliefde Héloïse
Karel Appel (1921-2006), Nederlands schilder
Honoré de Balzac (1799-1850), Frans schrijver
Sarah Bernhardt (1844-1923), Frans actrice
Georges Bizet (1838-1875), Frans componist
Maria Callas (1923-1977), Amerikaans/Grieks operazangeres (gedenkplaat, werd
gecremeerd)
Jean-François Champollion (1790-1832), Frans taalkundige
Frédéric Chopin (1810-1849), Pools componist, pianist
Colette (1873-1954), Frans schrijfster
Gustave Doré (1832-1883), Frans tekenaar, lithograaf
Yvette Guilbert (1867-1944), Frans chansonnière
Héloïse (1101-1164), Frans abdis met haar geliefde Abélard
Jean de La Fontaine (1621-1695), Frans dichter
Marcel Marceau (1923-2007), Frans mimespeler
Molière (1622-1673), Frans acteur, toneelschrijver
Yves Montand (1921-1991), Frans chansonnier
Jim Morrison (1943-1971), Amerikaans zanger, dichter
Édith Piaf (1915-1963), Frans chansonnière
Edmond James de Rothschild (1845-1934), Duits/Frans bankier en industrieel, in het
familie graf (Division 7)
Simone Signoret (1921-1985), Frans actrice
Gerard van Spaendonck (1746-1822), Nederlands schilder
Gertrude Stein (1864-1946), Amerikaans dichteres
Jean-Lambert Tallien (1767-1820), Frans politicus
Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845), Nederlands admiraal en diplomaat
Oscar Wilde (1854-1900), Iers schrijver

