ROEMENIË
Het huidige Roemenië is een republiek met 11 regio’s.
In de speelbal van de geschiedenis is het gebied gegroeid of
gekrompen, overheerst door
verschillende volken en landen,
afwisselend Dacisch, Romeins,
Slavisch, Hongaars, Turks, Russisch, Oostenrijks en Roemeens
geweest of geworden met een
grote en bloeiende joodse gemeenschap.

Daarvan is het een en ander
terug te vinden op de begraafplaatsen. Het grootste deel
van de bevolking is Roemeens
-orthodox, de meeste etnische
Hongaren zijn Rooms Katholiek of Protestant (Hervormd of
Gereformeerd), de etnische
Duitsers zijn voor het merendeel Lutheraan. Er zijn nog
veel joodse begraafplaatsen,
maar weinig joden.
cimitirul = begraafplaats
Het Roemeens, als Romaanse taal verwant aan Italiaans en
Spaans, is de officiële taal van het land. Door minderheden
wordt ook nog het Hongaars en Duits gebruikt, hetgeen terug
te zien is op begraafplaatsen. Vaak kom je op een begraafplaats Roemeense, Hongaarse en Duitse opschriften tegen.
Roemeens: Aici Odihneşte = Hier rust
Hongaars: Itt Nyugszik = Hier rust
Duits: Friede sei mit euch - Vrede zij met u

TRANSYLVANIË
DEJ : CIMITIRUL DEALUL FLORILOR
Hoog boven Dej ligt op de Dealul Florilor = Bloemenheuvel de begraafplaats, van waaraf de doden op
het dorp in het dal neerkijken. Het is de begraafplaats voor de 32.000 inwoners, Roemenen en Hongaren,
maar veel herinnert ook aan de Wereldoorlogen: een centraal oorlogsmonument en oorlogsgraven.

CLUJ-NAPOCA : CIMITIRUL HAJONGARD
Cluj-Napoca is met 350.000 inwoners der grootste stad van Transsylvanië met een groots cultureel leven.
Dat is deels terug te vinden in de stad, maar ook op één van de oudste begraafplaatsen, de Cimitirul
Hajongard (hazentuin), gesticht in de 1585, na uitbreidingen ca. 22 ha groot met ongeveer 60.000
graven, waarvan er 60 op de monumentenlijst staan.

BISTRIŢA : CIMITIRUL
Bistriţa is van oorsprong Saksisch en één van de Siebenbürgen (het huidige Transylvanië). Dat is nog
duidelijk te zien op het oude deel van de begraafplaats: veel grote monumenten met Duitse namen en
teksten. De Roemeense en Hongaarse graftekens zijn eenvoudiger, liggen dicht op elkaar en de graven
zijn allemaal omgeven door een betonnen rand, waarbinnen ofwel platen ofwel ‘bloembedden’ liggen.

TÂRGA MUREŞ : CIMITIRUL REFORMAT
Târga Mureş is de grootste stad in de historische regio Szekerland; de Szekers zijn een Hongaars etnische
groep. Het Hongaarse karakter is goed te zien op de Hervormde begraafplaats, die gesticht werd in
1617: Hongaarse namen en opschriften en de tyisch houten Hongaarse grafpalen. Rond het begraafplaatsgebouw bevindt zich een grafsteenmuseum met graftekens uit de 17e t/m 19e eeuw.

TURDA : CIMITIRUL CENTRAL
Op de centrale begraafplaats in Oud-Turda liggen alle christelijke denominaties van de stad, maar verschillen zijn niet te zien. De begraafplaats ligt tegen een steile helling met uitzicht op de stad en heeft
op veel plaatsen een dicht aaneengesloten grafveld. Deze verschijnselen, tegen een helling en zeer compact belegd, zie je vaker in Roemenië.

TURDA : CREMATORIUM PRO IGNIS
In de buurt van Turda ligt op een industrieterrein één van de drie crematoria in Roemenië. De Roemeensorthodoxe kerk (ca. 80% van de bevolking) verbiedt crematie. Er is één oven, het lichaam wordt in een
houten bakje gelegd. Een basiscrematie kost € 300,-; er zijn 135 crematies in twee jaar tijd geweest.

ALBA IULIA : CIMITIRUL EVREIESC
Er zijn veel joodse begraafplaatsen in Roemenië, maar nog maar weinig joden. In Wereldoorlog II is de
helft gedeporteerd, de andere helft is in de communistische tijd weggepest of ‘verkocht’ aan Israël.
De joodse begraafplaats in Alba Iulia is de oudste in Transsylvanië, gesticht in de 17e eeuw. De evolutie
van de joodse bevolking is goed te zien. Op het oudste gedeelte staan de eenvoudige matseva’s, maar
na de eerste helft van de 19e eeuw wordt de vormgeving complexer en de decoratie rijker. Rond 1900
werden er vier enorme mausolea gebouwd, familiegraven van rijke fabrikanten en groot-industriëlen.

MARAMUREŞ
BUDEŞTI JOSANI : CIMITIRUL SF. NICOLAE
De regio Maramureş is een houtrijk gebied. Het bouwen met hout en ook het
houtsnijwerk is tot kunst verheven. Dat
komt tot uiting in de prachtige poorten,
in de wegkruizen, in de houten graftekens op begraafplaatsen en in de bouw
van houten kerken.

In totaal zijn er 45 houten kerken in
deze regio, waarvan er 8 op de werelderfgoedlijst van de Unesco staan, o.a.
de Biserica Sf. Nicolae (kerk van St.
Nicolaas) in Budesti uit 1643. Rondom
de kerk bevindt zich het kerkhof met
o.a. houten graftekens.

BÂRSANA : CIMITIRUL MĂNĂSTIREA
Het kloostercomplex in Bârsana werd in de 19e eeuw vernietigd, maar in 1989 herbouwd in oude stijl,
waarbij de kerk van het nonnenklooster in hout werd uitgevoerd. Op het terrein is een klein begraafplaatsje, waar geen nonnen liggen, maar waar een paar fraaie houten kruisen staan.

SIGHETU MARMATIEI : CIMITIRUL SĂRACILOR
Cimitirul Săracilor, de ‘armenbegraafplaats’ werd in de 20e eeuw gebruikt voor daklozen, armen, enz. In
1950-1954 werden hier de politieke gevangenen uit de vernietigingsgevangenis in Sighet individueel of
in massagraven begraven aan de rand, waar nu houten grafmonumenten hen herinneren en gedenken.

SĂPÂNŢA : CIMITIRUL VESEL
Săpânţa is inmiddels wereldberoemd geworden door het volkomen unieke Cimitirul Vesel = ‘Vrolijke Kerkhof’. In 1935 begon houtsnijder Ioan Stan Pătraş typische
grafkruisen te maken uit eikenhout, een rechthoekige plank bekroond met een kruis en een afdakje. Zelf ligt hij er ook inmiddels,
zijn leerling zet zijn werk voort.

In het eikenhout werden karakteristieke scènes uit het leven van de
dode uitgesneden in bas-reliëf,
kleurrijk opgeschilderd met blauw
als basiskleur en voorzien van
amusante of satirische versjes. Inmiddels staan er ongeveer 800 naieve kunstwerken, de geschiedenis
van het dorp en haar bewoners in
een notedop uitbeeldend.

© Atelier Terre aarde

