In Monaco zijn twee begraafplaatsen.
De Cathédrale Notre-Dame-Immaculée is de grafplaats voor het
Huis Grimaldi en voor de (aarts)bisschoppen van Monaco.
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Het prinsdom Monaco (Principauté de Monaco) is een dwergstaatje met een oppervlakte van
1,95 km2 en ca. 312.000 inwoners, waarvan 81% bestaat uit
buitenlanders.
Het staatje is gesticht in 1297
door François Grimaldi en wordt
sindsdien geregeerd door het
Huis Grimaldi.
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MONACO

Het Cimetière de Monaco is de
begraafplaats voor de Monegasken.

CATHÉDRALE NOTRE-DAME-IMMACULÉE DE MONACO
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Op de plaats van de huidige kathedraal werd in 1252 de Église Saint-Nicolas gebouwd, die in 1874 werd
afgebroken en vervangen door de Cathédrale-Notre-Dame-Immaculée.
In de kathedraal zijn en worden in de Chapelle du Saint-Sacrement de aartsbisschoppen en bisschoppen
bijgezet. In de kooromgang liggen de grafzerken voor leden van het Huis Grimaldi, boven de familiegrafkelder. In totaal zijn er 26 leden van het Huis Grimaldi met hun echtgenotes bijgezet.

relieken St. Dévote
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Cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco

verzamelgraf 21 leden

prinses Gracia (1929-1982)

prins Reinier III (1923-2005)

CIMETIÈRE DE MONACO
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De begraafplaats is terrasvormig aangelegd, de
terrassen worden onderbroken door arcadegalerijen, waarin zich ofwel rijen columbaria bevinden of megalomane grafmonumenten. Er is ook
een joods deel (Carré Israélite).
Veel beroemdheden liggen er
niet en de enkele bekende heeft
een heel eenvoudig grafteken:
Josephine Baker, Anthony Burgess en Leo Ferré.
Wie er begraven wil worden betaalt de hoofdprijs. Een graf van
2m2 kost € 9.700 voor 30 jaar,
andere concessies zijn er niet. Je
kunt wel verlengen … voor 30
jaar en € 9.700
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Aan de Avenue Pasteur ligt het Cimetière de Monaco uit 1868. Daarvoor begroef men van 13221874 op het kerkhof van de l’église Saint-Nicolas, die in 1874 herbouwd werd tot kathedraal.
De begraafplaats ademt met
zijn vaak pompeuze grafmonumenten en dramatische
beeldengroepen een
Italiaanse sfeer. Door de lichte
kleuren van de grafmonumenten en het blauw van de lucht
en de Middellandse zee heerst
er geen sombere, maar een
serene sfeer. Hier en daar
priemt een cipres als een
groene vinger naar de hemel.
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