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STEENGOED

Ooit waren de Sassi di Matera de nationale 
schaamte van Italië, anno 2019 is Matera 
culturele hoofdstad van Europa. 

In 1945 stelde schrijver Carlo Levi de verwaarlozing van Zuid-
Italië te boek in Christus kwam niet verder dan Eboli en kreeg 
Matera’s historische wijk Sassi de bijnaam ‘nationale schaamte’. 
De Sassi (Italiaans voor ‘de stenen’) bestaan uit een netwerk van 
grotwoningen, trappen en kronkelstraatjes, uitgestrooid over de 
rand van een indrukwekkende canyon.
Erbarmelijke levensomstandigheden, een hoge kindersterfte en 
epidemieën van dysenterie en malaria deden de naoorlogse 
regering naar draconische maatregelen grijpen. In 1952 werd het 
bij wet verboden om nog langer in de Sassi te wonen. 16.000 
mensen verhuisden gedwongen naar nieuwe woonwijken. De 
Sassi, een van de oudste, permanent bewoonde steden ter wereld, 
werden opgegeven. Drie decennia lang was het een no-gozone 
waar drugdealers, dieven en prostituees zich verschansten tussen 
de overwoekerde grotwoningen.
Pas in de jaren 80 begon de rehabilitatie. De Sassi-wijk werd een 
populaire locatie voor Bijbelse filmproducties, als stand-in voor 
Jeruzalem. De Unesco-erkenning als Werelderfgoed in 1993 
keerde het tij definitief. De ultieme beloning voor de 
wederopstanding kwam er in 2014, met de aankondiging dat 
Matera in 2019 culturele hoofdstad van Europa zou worden. De 
schaamte van weleer maakte plaats voor trots.
De vroegere bewoners van de Sassi keerden echter nooit terug. In 
hun keurig gerestaureerde grotwoningen verblijven nu toeristen. 
Er is geen kruidenier of bakker, wel zijn er restaurants en 
souvenirwinkels. De veelgeplaagde wijk is getransformeerd tot een 
pittoresk en voor Instagram geschikt openluchtmuseum.
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