
Positieve pracht

Roemenië heeft geen beste reputatie. 
vamPieRs, een stalinistische dictatoR  

en milieuveRwoestende industRieën 
bePalen het beeld, dat Recent nog  

weRd aangevuld dooR skimmende en 
kunstRovende boevenbendes. oP Reis 

met de motoR dooR MaraMureş    
ontdek je echteR een ander beeld.

tekst en fotogRafie Michiel van daM

Op de mOtOr dOOr rOemenië
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1. De Tihuta-pas 
is beter bekend 
onder de  
Hongaarse 
naam Borgopas.

2. Bouwen  
kunnen ze goed, 
die roemenen.

3. Op het  
roemeense 
platteland zoek 
je vergeefs naar 
Pizza Hut, kFC 
en Burger king.

4. religie en 
landbouw zijn 
de pijlers van  
de roemeense 
samenleving.

5. aan heroïek  
is in roemenië 
geen gebrek.

H
otel Dracula in Turda is zo gothic als het 
maar kan zijn. Het is precies zo als Holly-
wood zich het perfecte ‘middeleeuwse’ decor 
voorstelt van een griezelfilm met Dracula. 
Helemaal zoals westerse toeristen het willen. 
Maar dat is niet het Roemenië dat ik zoek.
De Moto Guzzi Stelvio brengt me vanaf 

Turda noordwaarts door heuvelland dat met akkers is bedekt. Hier 
en daar een kasteeltje of een weerkerk op een top, typerend voor 
de streek Transsylvanië. Eeuwenlang hoorde het rijke gebied bij 
Hongarije, maar in 1918 kwam het bij Roemenië. Zo gaat dat met 
verliezers en winnaars, in dit geval van de Eerste Wereldoorlog. 
Tihuta heet de pas op de grens tussen Transsylvanië en Moldavië 
in het Roemeens, maar hij werd door Bram Stokers boek Dracula 
en latere verfilmingen daarvan wereldberucht onder de Hongaarse 
benaming Borgo Pas. 
Vandaag geen ijzige winden die met wolven om het hardst huilen 
over afgronden waar een zwarte koets langs zigzagt die wordt 
voortgetrokken door een span uitzinnige zwarte paarden en een 
nog uitzinniger koetsier op de bok. Mijn Stelvio bromt langs  
conische hooischelven naar de Borgo-pashoogte. Daarop een 
‘gotisch’ gebouw, al even nep als het hotel in Turda. Hotel Dracula, 
betaversie! Gebouwd in de jaren zeventig op bevel van de  
communistische dictator Nicolea Ceausescu, speciaal om wester-
lingen harde valuta als dollars, ponden en Duitse marken uit de 
zak te kloppen. En Nederlanders hun fonkelende florijnen: in 1985 
was ik op m’n BMW-tje 80/7 op weg er naar toe, maar halverwege 

Roemenië moest ik omkeren vanwege mechanische malheur.  
Een krappe dertig jaar later doet de Moto Guzzi het beter. De oude 
droom wordt werkelijkheid, maar mensenkinderen, wat een kitsch 
giert er door de kille gangen van het bouwwerk! Het fonkelnieuwe 
klooster ernaast, compleet met zichtlijnverstorend torenhoog 
kruis, werkt ook niet sfeerverhogend voor liefhebbers van een 
ouderwets potje griezelen à la Bram Stoker & Co. 

MonuMent
Dat doen de volgende bochten weer wél voor motorrijders, die  
met brede grijnzen op de kaken doordraaien naar de Prislop-pas. 
Verplichte pauze bij het heroïsch ogende monument bovenop, 
waarvan de precieze betekenis ook is ontgaan aan het echtpaar dat 
er een typische Balkan-herberg bestiert, compleet met diepvries-
worstjes die worden geblakerd op een gasbrander direct op de fles. 
‘Misschien is dat een monument voor de grens tussen de bergen 
van Rodna en Maramureş’, oppert de bejaarde en bebaarde bazin 
als beloning, omdat ik de worstjes met plastic bestek en al niet 
meteen in de vuilnisbak kieper. 
Wie goed doet, goed ontmoet. In elk geval is het na de Prislop-pas 
onmiddellijk afgelopen met de doom & gloom als gepresenteerd 
door Stoker & Ceausescu. De benamingen Erdély (Hongaars), 
Ardeal (Roemeens) en Transsylvanië (Latijns) betekenen allemaal 
‘het land achter het woud’. En daar ligt... nog meer woud! 
De Moroșeni (bewoners van Maramureș) zijn al zo’n duizend jaar 
meesters in de houtbewerking. Met dank aan de uitgestrekte  
dennen- en eikenbossen die het gebied nog steeds bedekken.  

Fraai bewerkte houten huizen, poorten en kerken met hoge  
torens en dubbele kappen staan zo maar langs de weg. Maramureș 
wappert je meteen met positieve pracht om de oren. Het gebied in 
deze uithoek tussen Transsylvanië, Hongarije en de Oekraïne bleef 
historisch buitenspel toen de fouteriken zwartepieten uitdeelden. 
Oorspronkelijk, zelfvoorzienend en eigenzinnig is Maramures 
gebleven. En gastvrij, ook in de eeuwenoude traditie van de  
orthodoxe kerk. Op een weggetje dat het midden houdt tussen een 
doorgaande route en een ezelpad biedt een boer me een mok aan. 
Die hangt aan een constructie van houten balken die hij heeft 
gemaakt, speciaal om dorstige voorbij-
gangers heerlijk fris bronwater van 
boven in de berg te kunnen offreren.
De Vişeu-vallei ligt direct ten zuiden 
van het Maramureş-gebergte, dat de 
grens vormt met Oekraïne. In dit 
gebied, dat nooit door Romeinen  
of Turken is gekoloniseerd en van 
Ceausescu’s ‘systematisering’ verschoond is gebleven, wonen  
naast de Roemenen en Moroșeni verschillende andere bevolkings-
groepen, waaronder Hongaren, Huzulen en Roethenen.
In het stadje Vişeu de Sus woont een Duitstalige minderheid, de 
Zips. Die ken ik al uit Slowakije, waaruit ze al vanaf de twaalfde 
eeuw hierheen kwamen om in de mijn- en bosbouw te werken. 
Door de wijk Zipserei rij ik langs het houtcombinaat en daarachter 
vind ik het gezochte treinstation. Hiervandaan verzorgt een echte 
stoomtrein het contact met houthakkersdorpen in de bergen  

van het wegenloze Valser-dal. Dat moet ik zien! Eén van de loco-
motieven staat net stoom af te blazen, wat onvergetelijke beelden 
voor mijzelf en aardige vakantiekiekjes voor thuis oplevert.

HeMels lint
Ik verlaat de Vişeu-vallei en steek door naar de parallel lopende 
Iza-vallei. De weg slingert als een hemels lint in de ondergaande 
zon, waardoor heuvels en akkertjes met hooischelven opbloeien. 
En vlak het late daglicht op het houtsnijwerk en de schuttingkunst 
van de boerderijpoorten niet uit! Als de wereld vandaag érgens 

mooi is, dan is het precies hier, juist  
als ik passeer. 
Plaatselijke pracht en praal houdt ook 
na Bogdan Voda onverdroten aan.  
In Leud ben ik eventjes bezig om de 
Guzzi over onverharde paden in de 
gewenste richting te krijgen, maar  
dan heb ik ook wat. Het dorp is in heel 

Roemenië beroemd vanwege zijn schrijnwerkers en houtsnijders. 
Bovenop parkeer ik de Stelvio tegen de houten kerkschutting. 
Daarachter pronkt nog méér houtsnijkunst van wereldniveau: de 
oudste kerk in Maramureş, uit 1364, heet Biserica de Lemn din 
Deal. Dat mensen toen, zonder computers, zoiets prachtigs konden 
maken, is slechts één van de mirakels op deze Roemenië-reis.  
De klokkentoren, voor dapperen beklimbaar, is uit één enkele 
boomstam gemaakt. Wat het ‘hebben alle vogels nesten’ is voor het 
Nederlands, is het uit deze kerk stammende wetboek ‘Zbornicul’ 
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MaraMureS̨    wappert 
je Meteen Met 

positieve pracht  
om de oren
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voor het Roemeens. Het is de oudste overgeleverde tekst in de 
landstaal. Beneden aan het bonk-en-bibberpad staat nóg zo’n  
houten prachtgeval. Daar mag de motor opnieuw even op adem 
komen. Bij de kerk Biserica de Vale word ik door een schare oudere 
Roemenen zo hartelijk welkom geheten, alsof ze op me hadden 
staan wachten. Of zoals de verloren zoon terugkeert aan de  
familieborst, die Bijbelse vergelijking gaat beter op. Een rijzige  
heer met stralende ogen en lach komt op me af, omarmt me en 
kust me op het voorhoofd. Had ik nu mijn helm maar opgehouden! 
De andere oudjes van het gezelschap 
stralen en sprankelen, want we zijn 
allemaal familie van God, zo begrijp ik 
uit hun warme woorden. Even allemaal 
op de foto, mensen, kijk eens naar het 
vogeltje. ‘Cheese’ zeggen is hier niet 
nodig. Dan nog meer lachen en nog 
meer zoenen. Ik laat mijn helm hier 
niet meer aan de motor hangen. Is het 
de frisse berg- en boslucht of hun orthodoxe God die de mensen 
hier zo vrolijk en positief maakt? De magie van Maramureş heeft 
mij onderhand ook te pakken. Dat voelt goed, mensen, dat voelt 
fijn. En dat helemaal zonder pilletjes, poeders, bier of wijn. 

Geur van Hout
Weer verderop rij ik langs velden met hop en hooimijters naar 
Botiza. De nieuwe en de oude Paraschiva-kerk staan naast elkaar 
op de heuvel, met een machtig mooi uitzicht op de Iza-vallei.  
De bouwsels en het land zijn in Maramureş met mensenhand 

gemaakt en bewerkt, daar komen geen machines aan te pas.  
Dat verleent alles onderweg een persoonlijk, intiem cachet,  
waardoor een mens zich hier meteen senang voelt. 
Net zoveel kilometers als er apostelen zijn, rij ik vanaf Botiza  
door een poort, van hout natuurlijk, prachtig bewerkt uiteraard, 
naar het Bârsana-klooster. Maramureș telt zo’n honderd prachtige 
houten kerken. Het complex van Bârsana is het mooiste, grootste, 
duurste, enzovoorts, en in elk geval het hoogste. De bouwplek is 
zorgvuldig uitgekozen op de plaats waar vier bergrivieren samen-

vloeien. Alles is nieuw, alles is mooi, 
alles is vredig, alles is van hout. Het 
geurt er naar hout, hars, bloemen en 
versgemaaid gras. Religie en kerken 
hoeven dus niet somber, streng,  
angstaanjagend te zijn en niet muf te 
stinken. Bârsana is het bewijs. Als in 
een zeepbel zweef ik vredig tussen de 
gebouwen, over glooiende gazonnen, 

uitbundige bloemperken en kabbelende waterloopjes. Open en 
luchtig, in de vorm van Bârsana heeft het christendom zeker  
toekomst. En waarom maken we hier niet meteen een motor-
pelgrimsoord van? Bezoekers en kloosterlingen hebben daartegen 
geen bezwaar, ze knikken me allemaal vriendelijk toe en bieden 
spontaan hulp aan bij het fotograferen. Hier geen spoor van  
criminele bendes of gelegenheidsdieven. Niks aan het handje.  
De motor met alles erop en eraan staat gewoon veilig op de  
parkeerplaats. Alleen mijn helm heb ik meegenomen.
Ril en bibber: het Roemenië van Dracula, dictator Ceausescu, 

geheime dienst Securitate, stalinistische industrialisatie. Van  
pincodespiekers, zakkenrollers, vrouwenhandelaren en corrupte 
politici. Roemenen worden in onze media niet bepaald positief 
neergezet. De werkelijkheid is genuanceerder. Het beeld dat je  
reizend door Roemenië krijgt, is overwegend positief. Uitgestrekte 
natuurgebieden, eeuwenoude cultuurschatten, levende folklore, 
echt gastvrije mensen en prijzen en sfeer van weleer. 
Na Bârsana wissel ik terug naar het Vişeu-dal. Daar kachel ik een 
stuk door het bos, dat niet alleen bouwmateriaal levert voor de 
huizen, poorten en kerken van Maramureş, maar ook voedsel voor 
de Moroşeni. In de berm staan vrouwen met emmertjes eetbare 
paddenstoelen. En vriendelijk! Unheimisch of bedreigend wordt  
de sfeer nergens, daarvoor is Maramureş te gastvrij.
Cimitrul vesel, het ‘Vrolijke Kerkhof’, is het toppunt van positieve 
pracht. Een feestje maken ter gedachtenis aan overleden geliefden, 
daarvoor moet je in Roemenië zijn. In het dorpje Săpânţa om  
precies te zijn, vlakbij de grens met de Oekraïne. Stan Pătraş begon 
in de jaren dertig rijmpjes over en portretten van zijn overleden 
dorpsgenoten op houten kruizen te schilderen. Na zijn dood nam 
Dimitru Pop het ambacht over en in de werkplaats achter het kerk-
hof tref ik hem met  hamer, beitel en verfkwast aan. De werken 
van Pătraş & Pop bieden een kleurige en vrolijke aanblik op het 
kleine knekelhof, waar de geschiedenis van het dorpsleven zich als 
in een stripverhaal laat lezen. Annemarie, de dochter van Dimitru 
Pop, legt in goed Engels wat elementen van de gebruikte beeldtaal 
uit. Let op: een zwarte vogel op het blauwe kruis geschilderd duidt 
op iets ‘twijfelachtigs’ in het leven van de gestorvene: drank, 
muziek, meisjes et cetera. Witte duiven duiden weer op reinheid. 

reisinformatie
riJDen in roemeniË
Adventure Motorcycle Tours - Transylvania Live verhuurt 
goed onderhouden BMW-motoren. Het bedrijf biedt ook 
verschillende georganiseerde groepsreizen aan. Het is 
gevestigd in Turda, dichtbij Cluj-Napoca, waar meerdere 
maatschappijen relatief goedkoop op vliegen, waaronder 
Austria Airways. Als alternatief neem je de Duitse auto-
slaaptrein naar München of Salzburg. Daarmee verkort  
je de heen- en terugreis met iets minder dan de helft  
van de afstand Utrecht-Boekarest (2.200 kilometer) 
Meer info: www.motorcycle-tours.travel, www.dbautozug.nl.

Gotisch Griezelen
Hotel Dracula Turda: huntercastle.ro. 
Hotel Dracula op de Borgopas: hotelcasteldracula.ro.

slapen in sǎpÂnta
Aan de overkant van de weg bij het ‘vrolijke kerkhof’ in 
Sǎpânt̨a ligt Pension Ileana. Eigenaresse Maria Stetca 
combineert haar rollen als gastvrouw, wolweefster en 
kokkin voortreffelijk. Dranken en ingrediënten van haar 
traditionele gerechten komen van eigen wijngaard en  
boerderij. Maria spreekt redelijk Engels. Meer informatie 
via het e-mailadres sapantaileana@yahoo.com.

roemeniË
Het grootste land op de Balkan biedt verschillende land-
schappen. Door de vlakte in het zuiden, waar de hoofdstad 
Boekarest ligt, stroomt de Donau. De kust heeft een hoog 
‘costa’-gehalte, met badplaatsen als Mamaia en Constant̨a 
aan de Zwarte Zee. Daarboven mondt de Donau uit in een 
delta die een uniek ecosysteem heeft. Het binnenland van 
het noorden en het westen van het land zijn voor motor-
rijders het meest interessant. Daar liggen heuvels en  

6. Het  
communisme 
heeft de 
orthodoxe 
religie niet 
om zeep  
kunnen 
helpen. 

7. Uiterst 
vriendelijke 
jongens, die 
roemenen.

‘we doen laconiek 
over de dood, Maar 
genieten van het 

leven’

Wil je weten hoe het aantal zwarte vogels op het kerkhof van 
Săpânţa zich tot de witte verhoudt? Pak dan lekker de motor en 
zelf rij naar Săpânţa. Als dat geen aansporing is om een avontuur-
lijke motortocht te ondernemen, wat in hemelsnaam dan wel?

Genieten van Het leven
Is het leven hier hemel op aarde of een helse lijdensweg? Annemarie 
Pop voegt het volgende toe aan onze kennis over die klassieke  
thema’s. ‘Iedereen wordt hier orthodox opgevoed. Religie en het 
leven zijn geen grap, maar onze manier om naar leven en dood  
te kijken, is positiever dan die van katholieken of protestanten.  
We doen laconiek over de dood, maar genieten van het leven.  
Pluk de dag, is het motto.’
Eindstation Săpânţa. Ik blijf zomaar een dag plakken in dit  
heerlijke oord, dat mij alle pracht en positiviteit van Maramureş 
presenteert. Heb ik hier het paradijs op aarde gevonden? Je zou  
het bijna denken in zo’n setting, met zulke gastvrijheid en een  
Moto Guzzi Stelvio voor de deur. Maar over dat alles hangt een  
omineuze schaduw, geworpen door de 78 meter hoge Săpânţa Peri: 
de hoogste houten kerk in Roemenië, in Europa, ter wereld. Hier 
dreigt een addertje onder het gras. Om te beginnen natuurlijk die 
claim ‘grootste puntje, puntje, puntje’, die de buren in Bârsana óók 
al hanteren. En dan het eeuwige thema van menselijke hoogmoed: 
verrijst in Săpânţa de hedendaagse Toren van Babel? Het zal mijn 
tijd wel duren, maar voor het zaakje in elkaar flikkert, is deze jongen 
alweer op z’n motor uit deze prachtige uithoek verdwenen. 

Dank aan Motorrad Faber in Wenen voor het lenen van de Motor Guzzi

bergen van Banaat, Transsylvanië, Bukovina, Moldavië en 
Maramures. Daar is ook de oude cultuur het best bewaard 
gebleven, van zowel kerk als volk. Roemenië is een paradijs 
voor offroad- en endurorijders. Het asfalt is vaak van matige 
kwaliteit en het wegennet is overbelast: het transitverkeer 
over E-wegen vindt nog steeds overwegend plaats over  
tweebaanswegen. Snelwegen zijn er alleen op twee trajecten 
bij Boekarest. 
Survival-tips: houd rekening met ‘kamikaze-rijstijl’ van  
Roemeense chauffeurs en verder met vee, voetgangers en 
onverlichte paardenwagens op weg. Vermijd rijden in het  
donker.

toeristische informatie
www.romaniatourism.com
www.discover-maramures.com
www.cffviseu.ro (stoomtreinlijn)
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8. De bewoners 
van Maramures̨ 
stralen humor 
en positiviteit 
uit.

9. Liefhebbers 
van kleurige 
folklore zijn in 
Maramures̨ aan 
het juiste adres.
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