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Iedereen burgemeester in het kleinste 
dorp ter wereld
Gepubliceerd op donderdag 05 juli 2007

Naar eigen zeggen is het het kleinste dorp ter wereld: Hum, 
diep verscholen in de binnenlanden van de Kroatische 
regio Istrië, telt volgens de laatste cijfers zestien inwoners, 
maar heeft alles wat je nodig hebt om een echt dorp te zijn. 
Ze spreken er zelfs een eigen taal.

Klik op een plaatje voor een vergroting

Hum (spreek uit Koem) zou volgens 
het Guiness Book of Records het 
kleinste dorp ter wereld zijn, al is er 
ook nog een gehucht in de 
Belgische Ardennen dat die titel 
claimt. Hum heeft een eigen 
burgemeester, winkels, een gezien 
de omvang van het dorp belachelijk 
grote kerk, een restaurant en een 
kroeg, kortom alle voorzieningen die 
je nodig hebt om een dorp te zijn. Je 
kunt er ook nog kamers huren. Tot 
voor kort was het dorp nog een 
postkantoor en een school rijk, maar 
die zijn inmiddels verplaatst naar het 
nabijgelegen Ro•. 

Gesticht door reuzen
Volgens de overlevering is Hum 
gesticht door reuzen die in de buurt 
van de Mirna-vallei van grote 
rotsblokken dorpen bouwden. Met 
de stenen die nog over waren, 
besloten ze een miniatuurstadje te 
maken en dat werd Hum.
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Hoewel de oudste bewoningssporen 
al duizenden jaren teruggaan, kreeg 
Hum zoals het er nu uitziet pas 
vorm rond het jaar duizend, toen op 
het plateau in de heuvels een 
versterking werd gebouwd. In de 
twee eeuwen daarna ontstond rond 
dit kasteel het dorpje zoals we dat 
nu kennen: drie parallelle straten, 
twee dwarsstraten en een pleintje, 
dat alles toegankelijk via een zware 
poort. Alles bij elkaar meet het dorp 
niet meer dan honderd bij dertig 
meter. 

De dikke stadspoorten stammen 
nog uit de zesde eeuw en zijn 
bekleed met koperen platen waarop 
een agrarische kalender staat 
afgebeeld. Mocht je buiten het 
toeristenseizoen voor de deur staan, 
dan kun je de sleutel ophalen bij het 
net naast de poort gelegen 
restaurant. Zo gaat dat overigens 
wel vaker bij dorpen in Istrië. 

Achter de poort ligt een pleintje met daaraan de barokke Petrus 
en Pauluskerk uit 1802. Het gebouw telt maar liefst 250 
zitplaatsen en vijf altaren. De sleutel van de kerk is wederom af 
te halen bij de tegenovergelegen bar. 

Dag van Hum
Aan dat plein bevindt zich onder een arcade een grote stenen 
tafel waar al sinds mensenheugenis alle belangrijke 
vergaderingen plaatsvinden. Hier kiest een raad van elf elk jaar 
op of rond 9 juni tijdens de Dag van Hum de nieuwe 
burgemeester van het dorp. Dat gaat met veel tradities en 
ceremonieel gepaard. Elke volwassen inwoner wordt zo eens 
in de zoveel jaar voor een jaar dorpshoofd. De burgemeester is 
vertegenwoordiger van de plaatselijke gemeenschap, treedt op 
als bemiddelaar en mag ook wat boetes uitdelen. 

Naast een paar galeries en een museum is ook een bezoek 
aan de net buiten de muren gelegen kapel de moeite waard. 
Die kapel ligt op het kerkhof, dat overigens meer bewoners telt 
dan het dorp zelf, en bevat nog fresco’s uit de twaalfde eeuw. 
De sleutel van de kapel is wederom af te halen in de 
plaatselijke raki-bar.

Glagolitsa
Los van de titel 'kleinste dorp ter wereld', het charmante 
karakter en de fraaie ligging is er nog een reden voor een 
bezoek aan Hum. Het dorp en naburige plaatsen als Ro• zijn 
de laatste plekken in Kroatië waar nog het Glagolitsa 
(‘glagoljica’) wordt gesproken. Dit is het oudst bekende 
Slavische alfabet en dateert uit de tweede helft van de 
negende eeuw. Van dat alfabet zijn nog 41 letters bekend, die 
op het eerste gezicht iets weg hebben van het cyrillisch schrift, 
maar het is toch net even anders. In de jaren zeventig van de 
vorige eeuw is tussen Ro• en Hum een beeldenroute uitgezet 
als eerbetoon aan het Glagolitsa. 

Huizenkopers
Dat Hum zo klein gebleven is, heeft waarschijnlijk te maken 
met de talloze grensoorlogen en andere plagen die het gebied 
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in de loop der eeuwen getroffen hebben. Maar miischien zit het 
aantal inwoners binnenkort weer in de lift. De eerste Engelse 
huizenkopers zijn gearriveerd. Zij maken gebruik van een 
regeling van de Kroatische regering waardoor je met zachte 
overheidsleningen grond of een vervallen huis kunt kopen. Op 
naar Hum dus, voordat de bevolking toeneemt.

Links

●     Hum.hr
●     Meer over het Glagolitisch alfabet in Wikipedia

Tekst en foto's: Nico van Dijk

stuur door print forumreglement

 

Webgids: Oude stadjes in Istrië

http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=849361/sc=9831e7 (3 of 3)19-10-2007 16:09:27

http://www.hum.hr/indexENG.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glagolitisch_alfabet
http://www.planet.nl/planet/show/id=1894020
http://www.planet.nl/planet/show/id=1894020
http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=857934/sc=801f94
http://ad.uk.doubleclick.net/click%3Bh=v8/35f0/3/0/%2a/j%3B134700331%3B0-0%3B0%3B18008071%3B4252-336/280%3B22968382/22986251/1%3B%3B%7Eaopt%3D2/0/ff/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://www.planet.nl/planet/show/id=3232353/sc=64bca7
http://ad.uk.doubleclick.net/click;h=v8/35f0/0/0/%2a/j;148837015;0-0;0;18008071;3454-728/90;23080253/23098106/1;;~aopt=2/0/ff/0;~sscs=%3fhttp://www.planetvoetbal.nl

	www.planet.nl
	Planet - Iedereen burgemeester in het kleinste dorp ter wereld


	CMJIPGICMELNKPKNABJPPPJDHCKPDKCH: 
	form2: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 
	f6: 
	f7: 
	f8: 
	f9: 
	f10: 
	f11: 
	f12: 
	f13: 

	form1: 
	x: 
	f1: 69393
	f2: search
	f3: google
	f4: 
	f5: 313ebcdfeae717fcafeafccf385da2dc34d9a21776a0bfa5e0d3d7e68186aa384b25563c065ebeea





