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Malta en Friesland,
aardappels en poëzie
SIETSE DE VRIES

LEEUWARDEN Met dichtles voor kin-
deren, een praamtocht over de
Blikvaart en een poëzie-avond in
Leeuwarden had een culturele de-
legatie van Malta een drukke dag
gisteren.

Weinig zo aards als de aardappel,
weinig zo verheven als de poëzie. En
toch zijn het de aardappel en de po-
ezie die Friesland en Malta met el-
kaar verbinden momenteel.

De aardappel doet dat al veel lan-
ger. Al vele decennia gaan in de
herfst Friese pootaardappelen naar
Malta, om in het voorjaar als con-
sumptieaardappelen - Malta’s - de
reis terug te maken. Toen in 2013
duidelijk werd dat Leeuwarden en de
Maltese hoofdstad Valletta in 2018
beide culturele hoofdstad van Euro-
pa zouden worden, werd besloten
om in de samenwerking de aardap-
pel een centrale plaats te geven.

Zo worden de zakken met Friese
pootaardappelen sinds 2014 voor-
zien van labels met Friese gedichten
en de zakken met de Malta’s van po-
ezie in het Maltees. In januari dit jaar
brachten de Friese dichters Hein

Al vele decennia
gaan Friese
pootaardappelen
naar Malta

Jaap Hilarides en Janneke Spoelstra
een bezoek aan Malta, deze week is
de Maltese dichter Rita Saliba samen
met twee vertegenwoordigers van
culturele organisaties te gast bij
Stichting De Bildste Aardappelwe-
ken. Dit alles onder de noemer Poe-
tic Potatoes.

Na het verzorgen van een poëzie-
les op basisschool ’t Fonnemint in
Sint Annaparochie zou het gezel-
schap een drie uur durende vaar-
tocht in een praam maken door het
Bildt. Omdat het eerst regende
moest de kap omhoog en paste de
praam niet onder de Bildtse bruggen
door. Zodoende bleef het bij het op
en neer varen van de Blikvaart.

In Tresoar in Leeuwarden was la-
ter op de dag een Fries-Maltese po-
ezie-avond met Arjan Hut, Sanne-

maj Betten, Hein Jaap Hilarides en
Bartle Laverman. Rita Saliba vertel-
de dat ze als schrijfster ooit begon-
nen was in het Engels, maar op
school al was overgegaan op het
Maltees. ,,Ik weet niet waarom, maar
ik hou van die taal.’’

In een kort verhaal haalde ze her-
inneringen op aan haar grootvader.
Als kind heeft ze meermalen gezien
hoe opa de uit Friesland afkomstige
poters vierendeelde om die daarna
aan de grond toe te vertrouwen.

Behalve over aardappelen werd er
gedicht over vluchtelingen, schim-
mels, rimpels en ander bij het men-
selijk lichaam horend ongemak en
over hotpants. En ook nog over eco-
nomie. Al kan die niet worden los ge-
zien van de aardappel, want volgens
Hein Jaap Hilarides is het de liefde
voor patat die de economie bepaalt.

Speciaal voor deze avond was een
Maltees gedicht van Rita Saliba in
het Nederlands, het Engels en het
Fries vertaald en werd het ook in die
talen voorgelezen. Het gedicht be-
schrijft - hoe kan het ook anders -
hoe een boer met zorg en liefde een
Friese pootaardappel in de grond
stopt en laat uitgroeien tot een
mooie, groene aardappelplant.

Bezoekers uit Malta maakten met een praam een tochtje door het Bildt. FOTO MARCEL VAN KAMMEN


