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Mijmeringen, bedenkingen, mededelingen, schrijfsels…

OP WEG NAAR MATERA
Vele jaren voordat Matera in 2019 culturele hoofdstad van Europa was,
bezochten we deze provinciehoofdstad in Basilicata voor het eerst. De
sassi waren nog niet voorzien van wegwijzers en van geleide wandelingen
was er nog totaal geen sprake. Je moest er alles zelf uitzoeken en op
enkele uitzonderingen na lag er zelfs nog geen elektriciteit. Je verwachtte dat er elk ogenblik een groep troglodieten vanuit een of ander
donker hol tevoorschijn konden schieten om hun grot met knotsen en
vuistbijlen te verdedigen.
Enige tijd voor die vermaledijde pandemie verbleven we in de buurt van Cisternino,
een alleraardigst plaatsje in het centrum van Puglia. Van daaruit kan men gemakkelijk een uitval wagen naar Alberobello met de Valle d’Itria, Martina Franca, Locorotondo, Ostuni en Fasano. Nabij dit laatste stadje krijgt men reeds een bescheiden
indruk van de grotwoningen en de uitgehakte kerkjes met de typische beschilderingen. Maar ditmaal wilden we meer. Zo veraf lag Matera nu ook weer niet en het was
een ideale gelegenheid om de veranderingen in Matera te gaan opsnuiven voordat de
busladingen toeristen in de volgende jaren zouden arriveren.
125 TREDEN
Helaas, helaas Gorgonzola-kaas. Het inschatten van de reistijd in functie van de afstand en het reliëf hebben we ondertussen al aardig onder de knie, maar het probleem
doemt op als we onderweg een tussenstop inlassen. Deze vonden we ditmaal bij de
Madonna della Scala in de onmiddellijke omgeving van Massafra. Voor het bezoek
rekenden we op een klein half uurtje maar dat was zonder het ontvangstcomité gerekend. En uiteraard ook de wereldberoemde Italiaanse wegomleggingen die alleen bij
het begin ervan eventjes worden aangeduid.
De afdaling in de canyon naar het heiligdom bestaat uit een uitgehouwen trap van
precies 125 treden. Hoe dieper men daalt, hoe meer men een zicht krijgt op de holen

aan de steile wand aan de overkant van de kloof. Onder de talrijke woningen bevindt
zich ook de zogenaamde Farmacia de Mago Greguro, een complex van diverse uitgehouwen kamertjes, voorzien van talrijke nissen. Deze waren bestemd om allerlei kruidenmengsels, zalfjes en andere ‘geneeskrachtige’ producten in te bewaren. De grens
tussen (volks)geneeskunde, kwakzalverij en hekserij was indertijd erg wazig.

BYZANTIJNSE ICONEN
Veel tijd om van het uitzicht te genieten krijgen we niet want op het terras voor het
heiligdom worden we reeds verwelkomd door enkele ouderlingen die zich tot dagtaak
hadden opgelegd om elke bezoeker persoonlijk te verwelkomen. De site bestaat eigenlijk uit twee kerken. Het Santuaria della Madonna della Scala werd in het begin van
de 18de eeuw gebouwd op een vorige kerk en is in die zin merkwaardig omdat het geen
fresco’s bevat, maar rijk voorzien is van uitgehakte kruisen.

Belangrijker echter is de Cripta della Buona Nuova in de onmiddellijke omgeving.
Hier vinden we dan wel tal van muurschilderingen in de typische byzantijnse stijl.
Het verhaal gaat dat de Griekse monniken, vaak afkomstig uit kloosters in Klein-Aziê,
deze techniek hadden meegenomen toen het vervaardigen van iconen in hun thuisland verboden werd. Se non è vero… Onze begeleiders vertellen het alvast met alle
overtuigingskracht. Van hieruit kan dan een bezoek gebracht worden aan het Villaggio trogloditico. Maar Matera wachtte nog op ons.
MET HUN KIPPEN, VARKENS EN EZELS
Van Castellaneta leidt de SS7 ons over een 30-tal kilometer kaarsrecht naar Matera.
Maar de laatste loodjes wogen inderdaad heel zwaar want we werden verleid door
enkele aanlokkelijke wegwijzers naar het Parco archeologico storico naturale delle
chiese rupestri del Materano. Geef toe, je moet al over een ijskoud hart beschikken
om daaraan te kunnen weerstaan.
Over een rotsachtig plateau leidt een lokaal tarmacwegeltje ons naar de Belvedere
Murgia Timone. Onderweg passeren we talloze rotswanden waaruit grotten, holen,
nissen of uitsparingen zijn gehakt. Sommige ervan worden aangeduid als oude kerkjes, andere fungeerden dan weer als woningen. Al vlug bereiken we het eindpunt van
dit kronkelbaantje. Het panorama op de Sassi van Matera is adembenemend mooi.
Soms moet je inderdaad afstand van iets nemen om het geheel beter te kunnen overschouwen.

Het lijkt bijna diabolisch dat hier tot halfweg de vorige eeuw nog mensen woonden.
Bij het afsluiten van wat men toen La Vergogna d’Italia heette, telde men 2.997 wooneenheden waarvan er 1.641 bestonden uit één enkele kamer. Daarin leefden de families samen met hun kippen, varkens en ezels. Het zou een hels karwei worden om
hiervan enkele decennia later een toeristische troef te maken.

MODERNE SCULPTUREN in plaats van TUFSTEEN
Nu het eindelijk fraai tijd wordt om naar Matera af te dalen laten we ons aan de brug
over de Torrente Ravina bekoren om toch nog vlug even het Parco Scultura La
Palomba met een bezoek te vereren. Deze oude, verlaten steengroeve wordt door Antonio Paradiso op alle mogelijk en onmogelijke manieren voorzien van moderne creaties. Dit alles in een samenspel tussen steen en metaal.
Overal zijn op de loodrechte wanden nog sporen en gleuven van de zware boren te
zien. Blok per blok werd de tufsteen uit de berg gesneden, gezaagd, gehakt. Opmerkelijk is dat de buitenwand van de berg behouden bleef zodat men vanaf Matera, aan
de overkant van de ravijn, nog steeds uitkeek op een begroeide heuvel. En dit laatste
blijkt heel bewust te zijn gebeurd. Antonio Paradiso vertelt ons dat het tuf, nodig bij
de heropbouw en restauratie van de vroegere sassi, hier vandaan kwam. Maar het
was wel noodzakelijk dat het uitzicht vanuit de nieuwe toeristische attractie niet besmeurd werd door een kale, uitgekapte rotswand. Vandaar…
Nu de grootste bouwactiviteiten achter de rug zijn kan Antonio zijn creativiteit totaal
botvieren. In de zomer wordt de ruimte ook gebruikt voor concerten en allerlei andere
evenementen.
Matera wacht nog steeds maar het was opnieuw een wondermooie dag.
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