BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS Thessa Lageman

Het Cemitério dos Prazeres bij Lissabon is net een dorp

De bijzondere grafhuisjes van
de Begraafplaats van Plezier
vrouw van het kantoortje staan gezellig
te kletsen voor de wachtkamer.

Grootste familiegraf van Europa
Er zijn enkele interessante routes over de
begraafplaats te volgen. Een ervan leidt
langs belangrijke mensen uit de recente
Portugese geschiedenis: politici, musici,
dichters, filmsterren, televisiepresentatoren, militairen en schilders. Via nummers
op bordjes bij de graven is terug te vinden
wie waar ligt.
De indrukwekkende grote familiegraFoto: Thessa Lageman

ven laten zien dat Lissabon vroeger een
welvarende stad was. Ook het grootste
familiegraf van Europa is hier te vinden,
dat van Pedro de Sousa Holstein (1781–
1850), een van de belangrijkste Portugese
staatsmannen. Er liggen maar liefst twee-
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