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Valletta 2018 Culturele Hoofdstad van Europa

MALTA VALT IN DE PRIJZEN

Op 12 oktober 2012 werd Valletta uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa.
Na een moordende competitie viel de keuze van de Europese Commissie uiteindelijk
op Valletta. De Maltese hoofdstad met een eeuwenoude historie bereidt zich met
man en macht voor op een bijzonder jaar.
TEKST: JAN VREDENBURG, FOTO’S: OPERA SPANGA, JAN VREDENBURG

C

ulturele Hoofdstad van Europa worden
is geen eenvoudige zaak. Begonnen met
een bidbook in 2011 volgde een jaar later
de uitverkiezing. Als tweede uitverkorene
deelde de Friese hoofdstad Leeuwarden in
de feestvreugde. Een combinatie die bij het
Nederlandse journaille wel enige vraagtekens opriep. Want had Valletta ook zonder
Leeuwarden niet alles al wat een cultuurminnend mens zich kan wensen?
Stelt u zich eens voor: een bezoek aan het
paleis van grootmeester Jean de la Vallette,
de prachtige oude kerken, de imposante
Sint-Janscokathedraal met Caravaggio’s
Onthoofding van Johannes de Doper, de
Barrakka Gardens, het Waterfront en aan
de overkant van de Grand Harbour de Drie
Steden. Het is meer dan een mens in een
vakantie kan bekijken. En dan hebben we
het schitterende honderden jaren oude
Manoel Theater, het openluchttheater Rjal
– gebouwd op de ruïnes van de oude opera
– en de rest van de Maltese cultuurhistorie
nog niet eens genoemd.

AFBEELDING: WIKIMEDIA COMMONS

Zuster Leeuwarden

Caravaggio, Decollazione di San Giovanni Battista (De onthoofding van Johannes de Doper), 1608, Sint-Janscokathedraal in Valletta. Het grootste
werk van Caravaggio en het enige dat hij signeerde (met het bloed uit Johannes’ nek)
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De historie ademt werkelijk uit alle poriën
van deze fantastische stad. Het is dan ook
begrijpelijk dat de organisatie van Valletta
2018 niet meteen voor zich zag hoe de zustersteden zich eensgezind en baanbrekend
zouden kunnen presenteren. De oplossing
diende zich niet aan vanuit de historie, zoals
te verwachten viel, maar juist vanuit de toekomst. Volgens de voorschriften van de EU
moest het culturele programma onder
andere een Europese dimensie bevorderen
en burgerparticipatie aanmoedigen. Het
waren juist deze voorschriften die de werkgroepen van Leeuwarden en Valletta tot een
even mooi als simpel plan brachten: een
culturele uitwisseling tussen beide steden
van diverse kunstvormen in zowel Malta als

Friesland. Een breed cultureel programma
werd opgebouwd rond vier thema’s: generaties, routes, steden en eilanden, waarbij
vooral de jeugd de beoogde aanjager van het
programma zou worden. Uit dit programma
zullen we gedeelten voor u belichten.
Zoekend naar verbindingen was opera een
van cultuurvormen waarin beide landen
elkaar vonden. En met name toen Corina
van Eijk, artistiek leider van het Friese Opera
Spanga, en Martina Caruana, de bevlogen
voorvrouw van de Maltese delegatie, in
Leeuwarden om de tafel gingen zitten.
Corina van Eijk: ‘Vanaf het allereerste
moment was er een enorme klik tussen
Martina en mij. Onze ideeën over opzet en
uitwerking sloten naadloos op elkaar aan.
Martina’s idee om de productie tot stand te
laten brengen door MCAST, Institute for the
Creative Arts (Malta) en D’Drive school voor
Creatieve industrie (Leeuwarden) blijkt een
gouden greep te zijn geweest.’

Multimedia-operaversie
De studenten van beide scholen ontwierpen
de decors, kostuums en het videogedeelte
van deze multimedia-operaversie van Aida.
Hiervoor hebben zowel op docent- als studentniveau uitwisselingen plaatsgevonden
en bezocht Corina meerdere keren MCAST
om workshops te geven. Als ze tijdens een
van de workshops constateert dat er bij
MCAST bepaalde disciplines (nog) niet op
orde zijn, vraagt ze Marissa Coster, een
toonaangevende Nederlandse grimeuse,
een masterclass grime te geven aan de
studenten van MCAST en ze te begeleiden
tijdens de filmopnamen op Malta.
Tijdens ons verblijf op de MCAST-campus
mogen we een dag meekijken op de filmset
en getuige zijn van de vele kleine en grote
hobbels die deze immense productie kent.
Met veel geduld begeleidt Corina de
❯
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Corina van Eijk (l) en Martina Caruana
The making
of Aida
scheept. Omgekeerd schrijven ook Maltese dichters dichtregels, die samen met de aardappelen
weer onze kant op komen. Hieromheen worden
allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een
basisschoolprogramma en literaire avonden met
Friese en Maltese dichters in zowel Valletta als
Leeuwarden.

Rijke historie

acteurs en actrices in spe en zien we langzaam maar zeker de scènes onder haar handen groeien. Tijdens de lunch vallen de jonge acteurs spontaan uit hun klassieke rol om
buiten op het gras vliegensvlug met hun vrienden bijeen te klitten en de laatste roddels
en belevenissen te bespreken. Als ik daar gewapend met microfoon tussen kom zitten
valt er even een ongemakkelijke stilte, maar als ik uitleg wat ik kom doen is het goed.
Als ik vervolgens aan een veertienjarig meisje vraag wat haar rol is, is haar spontane
antwoord: ‘prostitute’. Een antwoord waarop ik vervolgens, tot groot vermaak van het
groepje, even niets weet te zeggen. Een veiliger ‘object’ is een als soldaat verklede jongeman. Hij blijkt op MCAST serieus bezig te zijn met een opleiding tot filmacteur. Iets wat
volgens hem meer bij hem past dan een carrière op het toneel. Hij blijkt drie rollen voor
zijn rekening te nemen: soldaat, gewonde en ten slotte lijk. Waar hij het meest mee zit is
dat hij straks op het podium alles in één keer goed moet doen: ‘Op het toneel is het toch
meteen helemaal echt. Met film kun je het zo vaak overdoen als je wilt.’
Deze bijzondere Aida wordt eerst in het Friese polderlandschap en vervolgens in het
warme Valletta opgevoerd. En het mooie is dat deze enthousiaste jongeren zonder aarzelen deze uitdaging met beide handen hebben aangegrepen. Het zal hen een positieve
aanvulling op hun cv opleveren. Ook als ze niet van plan zijn om operaster te worden.

Literaire aardappelen
Een geheel andere link tussen de Friesland en Malta komt naar voren in het project
Poetic Potatoes (Poëzie van Fryslân en Malta). Al sinds circa 1850 worden ieder jaar
tegen het eind van september pootaardappelen uit het Friese Bildt verscheept naar
Malta. In maart komen de nieuwe aardappelen, stevig gegroeid in de Maltese bodem,
als Malta- aardappelen langs dezelfde weg weer terug.
In het kader van Valletta/Leeuwarden 2018 schrijven sinds 2015 Friese dichters gedichten over de aardappel die in een speciaal ontworpen aardappelzak naar Malta wordt ver98
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Maar ook de verdere rijke historie van Malta
willen we u uiteraard niet onthouden. Malta
heeft een gevarieerde, rijke geschiedenis, en
cultureel erfgoed dat zich uitstrekt over meer
dan 7000 jaar. Door de eeuwen heen is het
land een smeltkroes van culturen en beschavingen geweest die hun stempel op het Middellandse Zeegebied hebben gedrukt. Malta heeft
niet minder dan drie UNESCO-Werelderfgoedlocaties: het Hal Saflieni Hypogeum, de megalithische tempels en hoofdstad Valletta.
Het Hypogeum is een unieke prehistorische
ondergrondse tempel en begraafplaats en
dateert van 3600-2400 voor Christus. De mysterieuze ondergrondse ruimte uit de prehistorie
bevindt zich in het stadje Paola. Waarvoor en
hoe het bouwwerk exact gebruikt werd, is niet
precies bekend. Gezien de grote hoeveelheid
beenderen die er werden gevonden, zal het in
elk geval als grafruimte dienst gedaan hebben.
Waarschijnlijk diende het bouwwerk daarnaast
als tempel. Archeologen wereldwijd kennen
geen andere constructies die lijken op het
Hypogeum.
De megalithische tempels van Ggantija bevinden zich op het Maltese eiland Gozo. Ze dateren van ongeveer 3800 voor Christus en behoren tot de oudste gebouwen ter wereld. Het
complex werd opgegraven in 1827. De twee

tempels zijn de eerste van de vele megalithische tempels en grotten op de Maltese archipel met hoefijzervormige of niervormige
elementen in het grondplan. De Litouws-Amerikaanse archeologe
Marija Gimbutas omschreef ze als baarmoedervormen. Ze zijn
waarschijnlijk gebruikt in het kader van een vruchtbaarheidscultus
– vermoedelijk een moedergodincultus – te oordelen aan de talloze
archeologische vondsten van Venusbeeldjes en andere beelden op
de site. Een andere niet te missen erfgoedlocatie is Hagar Qim.
Deze megalithische tempel staat op een heuveltop twee kilometer
ten zuidwesten van het dorp Qrendi op Malta. Het complex dateert
uit ca. 3200-2300 voor Christus en werd opgegraven in 1839.
Kenmerkend voor de Hagar Qim-tempel zijn de stenen platen met
daarin vierkante gaten. Het lijken ramen, maar feitelijk zijn het toegangspoorten tot de zijvertrekken van de tempel. Wandelend tussen de enorme rotsblokpartijen die het tempelcomplex van Hagar
Qim vormen, duurt het even voordat we ons realiseren wat we hier
zien: een van de oudste vrijstaande gebouwen op aarde, en daarmee de bakermat van onze beschaving. Natuurlijk zijn er allerlei
theorieën, maar het blijft onbegrijpelijk hoe dit tempelcomplex –
opgebouwd uit stenen, waarvan sommige meer dan twintig ton
wegen – tot stand kon komen. Misschien met hulp van een hogere
beschaving? Wie zal het zeggen.

Roemrucht verleden
We besluiten het stenen tijdperk te verlaten en onze reis af te sluiten
in Mdina, ook wel ‘De stille stad’ genoemd. Mdina is de voormalige
hoofdstad van Malta, centraal gelegen op het eiland, en heeft zo’n
400 inwoners. In het stadje, dat geheel ommuurd is, staan voornamelijk gebouwen uit de middeleeuwen en barok. Mdina heeft een
roemrucht verleden gehad, met vele overheersers. Zo kreeg de stad

Upper Barrakka Gardens, Valletta

de naam ‘Mdina’ van de Arabieren, die het eiland
Malta in de negende eeuw innamen. In de dertiende
eeuw werd Mdina de zetel van de università, een
groep van Maltese edelen die het eiland bestuurde.
Nog steeds zijn de panden binnen de muren van
Mdina in bezit van een selecte groep vooraanstaande Maltese families. En terwijl ik begerig naar
een prachtig klein leegstaand pandje kijk – wie zou
er nu niet in ‘De stille stad’ willen wonen – wijst de
gids me fijntjes op de verkoopprijs, die ver boven de
miljoen euro ligt.
Tegenwoordig is Mdina een van de belangrijke toeristische trekpleisters in Malta. Je kunt er een dag
lang heerlijk rondwandelen, koffie drinken en na een
bezoek aan de Sint-Janscokathedraal uitstekend
lunchen. Het mooist van alles is echter de rust. Het
vervoer in het stadje gaat met kleine paardenkoetsjes. Verboden voor auto’s!
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‘

Geduldig begeleidt Corina
van Eijk de acteurs in spe.
Langzaam maar zeker
groeien de scènes uit Aida

’

onder haar handen

‘

Op het strategisch

liggende eiland
hebben vele heersers
en volkeren hun

’

sporen achtergelaten

Vrolijke mengelmoes

Altaar van Sint-Janscokathedraal
in Valletta

Malta’s multiculturele karakter heeft het eiland vooral
te danken aan zijn strategische ligging in de Middellandse Zee. De Maltezers hebben zich door de eeuwen
heen met hand en tand moeten verdedigen tegen hebberige Feniciërs, Grieken, Puniërs, Romeinen, Arabieren, Normandiërs, Spanjaarden, Johannieters, Turken,
Fransen en Britten die het strategisch liggende eilandje
maar al te graag wilden inlijven.
Het heeft tot gevolg gehad dat alle heersers en volkeren die Malta bevolkten hun sporen hebben achtergelaten. Wie de eerste dag in Valletta aankomt wordt dan
ook onmiddellijk ondergedompeld in een aanstekelijke
vrolijke mengelmoes van muziek, talen en gebruiken.
Wandelend door Old Bakery Street en St. Christopher’s
Street waan je je in een compleet andere wereld, met
overal kleine winkeltjes, gezellige terrasjes waar iedereen elkaar kent en stopt voor een praatje of hartelijke
begroeting. Aangekomen bij de Barrakka Gardens verandert het straatbeeld in een aangenaam, rust ademend park. Tussen de kokospalmen en bloeiende oleanderstruiken staan uitnodigende bankjes met uitzicht
over de Grand Harbour. Valletta is een stad om je hart
aan te verliezen en niet alleen in 2018, als terechte
Culturele Hoofdstad van Europa. L

Met dank aan:
• T MC - Tourism Marketing Concepts
www.tourismmarketingconcepts.com
•A
 ir Malta voor een onbezorgde en comfortabele heen- en
terugvlucht
•M
 alta Tourism Authority, tel.: (+356)22915227
www.visitmalta.com
Wilt u in Valletta de uitvoering van Aida bijwonen?
Hannick Reizen heeft voor u een speciaal arrangement
samengesteld. Bel voor meer info naar 070-3191929 of
kijk op www.hannick.nl
Grand Master’s Palace, Mdina
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