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Aardappel verbindt
Malta en Friesland
WENDY KENNEDY

Het Maltese Valletta en Leeuwar-
den zijn beide in 2018 culturele
hoofdstad van Europa. Potatoes
go wild is een gezamenlijk project
over gedichten en aardappelen.

Elk najaar gaan pootaardappelen
van Het Bildt naar Malta om daar
verbouwd te worden. Al twee keer
zijn gedichten van Friese dichters in
de zakkenmet pootaardappels mee-
gegaan naar Maltezer boeren. In het
voorjaar komen de nieuwe aardap-
pelen als consumptieaardappelen
terug met gedichten van Maltese
dichters erbij.

Dichters Janneke Spoelstra uit Al-
de Leie en Hein Jaap Hilarides uit
Sint Jabik waren op uitnodiging van
de Nederlandse ambassade eind ja-
nuari opMalta. SamenmetdeMalte-
se dichters Adrian Grima en Rita Sa-

liba droegen ze tijdens verschillende
evenementen aardappelgedichten
voor in het Fries, Bildts, Engels en
Maltees.

Op de lagere school in het dorpje
Qrendi gaven de vier dichters een
dichtworkshop. ,,Fielst en sjochtst
gelyk de bân dy’t de bern mei ierap-
pels hawwe’’, zegt Janneke Spoelstra.
Ze vroeg de kinderen of ze iemand
kennen die iets met aardappelen
doet. De hele klas stak de vinger op.
,,In jonkje fertelde dat hy faak mei
syn omke en pake it fjild yn giet om
ierappels te roaien.’’

Rita Saliba onderstreept het be-
lang van de aardappel op Malta. ,,We
hebben aardappelijs, aardappelpizza
en aardappelburgers. Oudere men-
sen gebruiken de aardappel ook wel
als medicijn. Hoofdpijn? Dan leggen
ze er een rauw plakje aardappel op.’’
Ze is tevreden over de korte work-
shop op de school en vindt dat de

kinderen ,,eager to learn’’ waren.
Normaal is er op school niet veel tijd
is om creatief bezig te zijn.

Al vanaf 1850 haalt Malta poot-
aardappelen uit Friesland. Het doel
van Potatoes go wild is deze lange
band door cultuur zichtbaar te ma-
ken en te versterken. Volgens Hein
Jaap Hilarides heeft de uitwisseling
hier zeker aan bijgedragen. ,,Ik fyn ’t
heelmooi om ’t dêrmet fakbroeders
over te hewwen. ’t Is interessant om
te sien hoe’t dat hier gebeurt, hoe se-
rieus dat se met ’t Maltees en ’t In-
gels doende binne. Se drage de kul-
tuur ok naar ’t búttenlând toe út.’’

Er blijven in ieder geval tot 2018
Maltese gedichten deze kant op ko-
men in de aardappelzakken. Van alle
over en weer verstuurde gedichten
wordt een bundel gemaakt.

Meer wetenover de reis? Kijk op
www.finsteropfryslan.frl


