Matera
De ongewone Culturele Hoofdstad van 2019
Van een stad die tot een paar jaar geleden zelfs binnen Italië
nauwelijks bekend was, tot Culturele Hoofdstad van Europa 2019.
Matera maakte in de aanloop een indrukwekkende transformatie
door. Italië Magazine nam alvast een kijkje.
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O

p de centrale
Piazza Vittorio
Veneto lijkt
Matera een
doorsnee-,
Zuid-Italiaanse,
middelgrote stad
met 63.000 inwoners. Een paar gezellige
cafés, een krantenkiosk, kledingwinkels en
mensen die op en neer wandelen door de
hoofdstraat. Alles volgens de norm. Pas als
je koers zet naar de kleine Mater Dominikerk aan de andere kant van het plein,
zie je iets ongebruikelijks. Naast de kerk
leiden drie kleine bogen naar een terras.
Daar begrijp je al snel dat er absoluut

niets normaal is aan Matera. Aan je voeten
zie je een chaotische mengelmoes van
huizen en vreemde constructies. Ze zijn er
in wit, grijs, bruin en in alle formaten en
vormen. Veel van deze bouwsels waarin
families uit Matera hebben gewoond, zijn
al jaren verlaten. Maar ze zijn er nog,
gebouwd met blokken van tufsteen of
simpelweg uitgehouwen uit wat een
gigantische berg van tufsteen lijkt.

Vreemde ‘tuin’
Je komt ogen te kort bij het zien van deze
mysterieuze schoonheid, deze vreemde
‘tuin’ van tufsteenblokken, deze architectonische warboel. Het lijkt wel een sur

Je komt ogen te kort bij het zien
van deze mysterieuze schoonheid
reëel landschap uit een Hollywoodfilm.
Maar dat is het niet. Integendeel, het is
zeer reëel. Het gebied heeft een eenvoudige
naam: i Sassi, ‘de stenen’.
Een paar jaar geleden was Matera, in de
regio Basilicata, vrijwel onbekend. Zelfs
binnen Italië. Maar nu, in korte tijd, staat
er iets groots te gebeuren. Iets dat Matera
ongetwijfeld op de culturele wereldkaart
zal zetten. Op 19 januari 2019 zal la Città
dei Sassi geïnaugureerd worden als Cultu
rele Hoofdstad van Europa voor de vijftig
weken daarna. Heel 2019 zullen er vele
culturele evenementen plaatsvinden onder
de noemer ‘Matera 2019 Open Future’.
Het jaar 2018 was een ‘klein feest voor het
grote feest’. In het begin van dat jaar
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zette ‘The New York Times’ Matera al op de
derde plaats van plekken die je zou moeten bezoeken in 2018, waarschijnlijk in de
wetenschap dat er in 2019 veel ellenbogenwerk aan te pas zou komen.

Totaal ongewoon
Ik volgde dat advies op en bezocht Matera
in de herfst van 2018, en ook toen hing
er duidelijk iets in de lucht. Een gevoel,
een sfeer, een bedrijvigheid. Er hingen
vlaggen in de stad met het kleurrijke
Matera 2019-logo en groepen toeristen
volgden lokale gidsen die Engels, Duits,
Frans, Spaans, Nederlands en zelfs Japans
spraken en vertelden over het bijzon
dere verleden van de stad. ‘Bijzonder’ is >

Linkerpagina: prachtig
uitzicht op de Sassi.
Deze pagina: het
‘nieuwe’ deel van
Matera; een lokale
band speelt in het
centrum; een
mysterieuze kerk in
de Sassi.

italië magazine

33

de lokale medische stand uit dat bijna
20.000 inwoners, verdeeld over slechts
drieduizend woningen, nog altijd in de
Sassi woonden. Om deze plekken ‘huizen’
te noemen was echter te veel gezegd,
want in meer dan de helft van de gevallen
ging het om grotten die direct waren uitgehakt in de rotswand. In die grotten, die
vaak op stallen leken, leefden hele families
als ‘moderne holbewoners’, compleet met
kippen, geiten en andere huisdieren in
bedenkelijke hygiënische omstandigheden. Veel kinderen waren dun als een skelet en ziekten als malaria en tuberculose
floreerden.
Vandaar dat de Sassi jarenlang hét
symbool waren van een achterlijk en
onderontwikkeld Zuid-Italië. Toen de
schrijver Carlo Levi in 1945 Matera
bezocht, noemde hij het “een stad van

een pijnlijke schoonheid” en toen minister-president De Gasperi zeven jaar later,
in 1952, op bezoek kwam noemde hij het,
zonder enige vorm van linguïstische diplomatie, “een nationale schande”.

Mel Gibson
Twee jaar na het bezoek van De Gasperi
werd een wet aangenomen om de Sassi te
ontruimen. De inwoners werden verhuisd
naar nieuwgebouwde woonwijken in het
moderne deel van Matera. Maar veel van
de geëvacueerde Materanen hadden zo’n
sterke band met hun oude, rotsige buurt
dat ze vaak in het duister van de nacht
terugslopen naar hun oude huis. Daarom
zagen de autoriteiten zich gedwongen om
de verlaten huizen te ommuren of ijzeren
traliewerk op te trekken.
Tot 1966 woonden er nog steeds rond >

Linkerpagina: Amaro
Lucano is dé lokale
drank in Basilicata; een
van de vele kerken in
de stad; prachtig
uitzicht vanaf de Sassi.
Deze pagina: de
straatjes, passages en
uitzichten prikkelen de
fantasie.

Om deze plekken ‘huizen’ te noemen
was echter te veel gezegd

een enorm understatement. Je kunt
het beter ‘totaal ongewoon’ noemen.
Samen met Aleppo in Syrië en Jericho
op de Westelijke Jordaanoever is
Matera waarschijnlijk een van de
oudste steden ter wereld. Het schijnt
dat hier al mensen leven sinds het
paleolithicum. Er zijn potten gevonden uit de vroege steentijd en een
meer dan twee meter lange fossiele
slagtand van een Elephas antiquus, een
bosolifant die ruim 200.000 jaar
voor Christus moet hebben geleefd.

Tufsteengrotten
Al in de 7de eeuw na Christus vestigden Griekse en Latijnse monniken
zich in La Gravina, een kilometers
lange kloof. Een brede beek vormde
de bron van het leven en de natuurlijke grotten in de hoge tufsteenheu-
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vels konden worden gebruikt als
‘huisvesting’. De monniken ontdekten
al snel dat tufsteen zo’n makkelijk
hanteerbaar materiaal was dat je
direct grotten kon uithouwen in de
rotsen of van tufsteen blokken kon
snijden om die voor woonconstructies te gebruiken.
In de loop der tijd is de stad over-

heerst geweest door de Grieken,
Normandiërs, Saracenen, Spanjaarden en Fransen, maar het heeft altijd
de tufsteengrotten, de Sassi, gehandhaafd als methode van huisvesting.

“Pijnlijke schoonheid”
In het begin van de jaren veertig van
de vorige eeuw wees een studie door
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Deze pagina: een van
de sympathieke cafés
in het centrum; alweer
zo’n indrukwekkend
uitzicht; een city tour
in een Ape.
Rechterpagina: de
nieuwe Tibetaanse
brug die Matera met
het canyon-gebied
verbindt.

de 23.000 mensen in de Sassi. In de jaren
daarna gingen ze toch geleidelijk aan weg
vanwege het ontbreken van elektra en
water en de slechte hygiënische omstandigheden. Maar langzamerhand veranderde het perspectief en in 1993 ontdekte
ook de internationale gemeenschap de
uniciteit van de Sassi. Een ontdekking die
Matera de bescherming van Unesco opleverde. Later, in 2002, koos Mel Gibson
Matera als locatie voor zijn film ‘The

P assion of the Christ’. Matera is van de
stallen naar de sterren gegaan.
Vanaf dat moment hebben er aardig wat
verbeteringen plaatsgevonden in de Sassi.
Ze zijn schoongemaakt en meer toegan
kelijk en toeristvriendelijk gemaakt. Verschillende kleine hotels, chique B&B’s en
smaakvolle restaurants zijn ondergebracht
in de kliffen van tufsteen, wat ervoor
heeft gezorgd dat het gebied nu ook
’s nachts aantrekkelijk is geworden.

Vreemd labyrint
Het gebied van de Sassi is verdeeld in
twee buurten: Sasso Caveoso en Sasso
Barisano. Hier kun je het vreemde labyrint
van smalle paden, steegjes en trappen
induiken die dalen en stijgen in een vreemd
architectonisch netwerk. Soms kom je
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In de zomer weerkaatst de zon door
de witte en grijze kleuren van de Sassi
terecht in een doodlopende steeg,
andere keren doemt ineens een
adembenemend uitzicht op. En soms,
in het hogere deel, krijg je opeens
een bijzondere kijk op het lagergelegen deel.
Het is een belevenis om rond te
lopen in wat nog niet zo lang geleden een spookstad was, en je krijgt
het gevoel dat je een paar decennia
terug bent gegaan in de tijd. In de
zomer weerkaatst de felle zon door
de witte en grijze kleuren van de
Sassi en in de winter geeft de koude

wind die door de smalle stegen giert
de lege huizen een nog sterker gevoel
van verlatenheid.

Belvedere
Als je Matera bezoekt, mag je drie
plekken niet missen. De eerste is de
kerk van San Piero Caveoso aan het
eind van de centrale Via Buozzi die
de Sassi in twee gedeelten verdeelt.
De kerk werd opgetrokken in de 17de
eeuw, en vanaf de piazza voor de
kerk heb je een lieflijke blik over het
ravijn. De tweede attractie is de

kathedraal van Matera, il Duomo uit
1270. Ook vandaar heb je een spectaculair uitzicht, naar het Barisano-
gebied. De derde bezienswaardigheid
die je niet mag missen is het gebied
van de Belvedere tegenover Matera,
op een hoge rots. Daar kom je na een
busrit van een kwartiertje vanuit het
centrum van Matera. Vanaf hier heb
je het meest ongelooflijke uitzicht
over de stad. En als je er dan bij
stilstaat dat dit waarschijnlijk de
enige plek ter wereld is waar je
zo’n prehistorisch uitzicht hebt, >
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De San Francesco
d’Assisi-kerk is de
bekendste van Matera;
in het stadsmuseum zie
je hoe mensen en
dieren samenwoonden;
een van de smalle en
kleurrijke steegjes.

Tips & adressen
Reizen

De makkelijkste manier om
vanuit Nederland of België in
Matera te komen is om naar Bari
in Puglia te vliegen en vandaar
verder te gaan met een shuttlebus, een lokale trein of natuurlijk
een huurauto. De afstand BariMatera is zo’n 70 kilometer.
Slapen
✦ Hotel Belvedere Matera
Via Casalnuovo 133
www.hotelbelvedere.matera.it
✦ Sextantio
Via Civita 28, www.sextantio.it
✦ Albergo Roma
Via Roma 62, albergoroma-matera.it

Eten
✦ VL

Ristorante
Via Madonna delle Virtù 13/14
www.vlristorante.it
✦ Dedalo
Via D'Addozio 136/140
www.dedalomatera.com
✦ Osteria San Francesco
Via del Corso 80
www.osteriasanfrancesco.it
Meer informatie

www.matera-basilicata2019.it
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voel je waarschijnlijk heel langzaam kippenvel opkomen.
Vanaf de Belvedere kun je naar beneden
lopen, de kloof in, en dan langs de beek.
Een avontuurlijke wandeling. Binnenkort
zal het ook mogelijk zijn terug te lopen
naar Matera via een Tibetaanse hangbrug,
die na een restauratie wordt heropend.

700.000 bezoekers
Het grote feest gaat snel van start, al
moeten de nodige losse eindjes nog aan
elkaar worden geknoopt voor het grote

gebeuren. Matera’s hotels en B&B’s bereiden zich al lang voor en van 2014 tot 2017
is het aantal accommodaties gestegen van
157 tot 556. In dezelfde periode is het aantal beschikbare bedden verdrievoudigd.
Stichting Matera-Basilicata 2019 is opgericht om met deze enorme uitdaging om
te kunnen gaan, die vanuit een cultureel
perspectief is verdeeld over vijf categorieën: ‘Roots and routes’, ‘Continuity and
disruption’, ‘Ancient Future’, ‘Utopias and
Distopias’ en ‘Reflections and Connections’.
In alle vijftig weken dat Matera 2019
duurt, zal er een nieuw cultureel evenement of thema worden gepresenteerd.
Ongeveer 700.000 bezoekers, waarvan
100.000 uit het buitenland, worden in
2019 verwacht in de stenen stad. Dus laat
de aftrap maar komen. Open de deuren,
laat de muziek weerklinken en snijd de
navelstreng door voor het grootste evenement van Italië het komende jaar. ✦

