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Vroe ger was Tirana vooral een door gangs stad voor me. Ik arri veerde, liep naar
het Skan der be g plein, dronk kof fie in café Opera, bezocht een nieuwe ten toon ‐
stel ling in de Nati o nal Art Gal lery en ging kij ken of boek han del Adrion in het
Cul tuur pa leis nog inte res sante boe ken had. Mee stal ver trok ik de dag daarna
naar de spec ta cu laire land schap pen en ste den in het noor den, zui den of oos ten
van Albanië. Tot ik door toe val eens een week lang in Tirana ver bleef, de stad uit ‐
ge breid ging ver ken nen en merkte wat Tirana alle maal nog meer te bie den had.
Hoe leuk het was om een wan de ling te maken langs de tien tal len caféter ras sen
die in ver bor gen tui nen lagen, op zon dag met de auto naar het Dajti Nati o naal
park te rij den om lam aan het spit te eten in zo’n klein res tau rantje, om alle oude
Otto maanse hui zen in Tirana te bezoe ken en te win ke len op de gezel lige tex tiel ‐
markt. Ook heb ik tij dens een ver blijf alle mos keeën en ker ken van Tirana
bezocht en de tra gi sche ver ha len van afbraak en moei zame recon struc tie aan ge ‐
hoord.
Nu heb ik onder tus sen lange peri o den in Tirana en omge ving door ge bracht. Het
is een bij zon dere stad met gebou wen en bewo ners waarop je gesteld raakt. Wat je
wel moet weten bij een bezoek aan Tirana: de stad wil dol graag een lange peri ‐
ode van iso le ment inha len, er wordt veel gebouwd en het straat beeld kan snel
ver an de ren. Het is wel even slik ken bij de ope ning van de nieuwe Top tani shop ‐
ping mall ter wijl het Otto maanse res tau rant daar naast moet slui ten door de hoge
grond prij zen. Daar bij kwam dat er de afge lo pen 25 jaar wei nig belang stel ling
was voor terug blik ken op het ver le den en voor behoud van nati o naal erf goed.
Geluk kig komt daar een ken te ring in. Er ver schij nen steeds meer prach tige boe ‐
ken over het Otto maanse en Ita li aanse Tirana met zwart-wit foto’s van het oude
cen trum, de bazaar, de mos keeën. De oude markt is gere no veerd. Jon ge ren
bezoe ken nieuwe trendy cafés die vol staan met fol klore en kunst uit de com mu ‐
nis ti sche peri ode. Er zijn ont hul lende ten toon stel lin gen gemaakt over het bela ‐
den ver le den in geheime bun kers uit de Hoxha tijd: Bun kArt. Tirana her vindt
haar ver le den en ver loo chent het niet meer.
Veel reis ple zier,
 
Gerda Mul der
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Skyline van Tirana met berg Dajti op achtergrond

Tirana, de jonge hoofdstad van Albanië, verrast de bezoeker in veel opzich‐
ten. In het begin van de 20ste eeuw een levendig marktstadje in een provin‐
cie van het Ottomaanse rijk. Pas in 1920 tot hoofdstad uitgeroepen. Je ver‐
wacht dan een stad met een oriëntaals centrum, een oude bazaar en veel
moskeeën. Dat is niet zo. Die bazaar en de meeste moskeeën zijn afgebro‐
ken.
 
Door de grote invloed van Italië in de jaren twintig en dertig van de vorige
eeuw kreeg Tirana een compleet nieuw centrum met brede boulevards – heel
geschikt voor fascistische parades –, ruime pleinen en grote regeringsgebou‐
wen. Dat centrum is nog prominent aanwezig.

Na de Tweede Wereld oor log werd Albanië een rigide com mu nis ti sche dic ta tuur.
Tirana was 45 jaar lang zeer geïsoleerd. Er was amper auto ver keer en het aan tal
toe ris ten was te ver waar lo zen; er was tot 1979 maar één hotel voor alle bui ten ‐
landse bezoe kers. Je ver wacht dan een bin nen stad vol saaie rege rings ge bou wen
en bui ten wij ken met rijen grijze beton nen woon ka zer nes. Die staan er nog wel,
maar de rege rings ge bou wen zijn omge ven door hon der den ter ras sen en pla ta ‐
nen, en de woon ka zer nes zijn in bonte kleu ren geschil derd.
Tirana heeft sinds het einde van het com mu nisme in 1991 een meta mor fose
onder gaan. In het cen trum zijn in hoog tempo en zon der veel plan ning zoveel
nieuwe res tau rants, hotels, appar te men ten en ban ken gebouwd dat het oude
Tirana eron der ver dwe nen lijkt. Er ver rij zen steeds meer kan toor to rens en win ‐
kel cen tra, waar door het stads beeld ingrij pend ver an dert. Die snelle inhaal slag
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had ook nade len: afbraak van col lec tieve voor zie nin gen, amper stads plan ning,
pro ject ont wik ke laars die in de stad heer en mees ter wer den, anar chis tisch en
ille gaal bou wen, met steun van cor rupte poli tici.
Toch is Tirana ide aal voor een ste den trip. De stad heeft zich in rela tief korte tijd
ont wik keld van de saaiste Euro pese hoofd stad tot een brui sende metro pool.
Tirana heeft een echt cen trum: het Skan der be g plein, met een Otto maanse mos ‐
kee en kleur rijke klas sieke Ita li aanse pan den rondom. De bin nen stad is aan trek ‐
ke lijk en heeft een Ita li aanse uit stra ling, met volle ter ras sen, par ken, leven dige
mark ten en win kel tjes. De brede en met scha duw rijke pla ta nen omzoomde
Bule vard Dëshmorët e Kom bit (Mar te la ren van de Natie Bou le vard) biedt een bij ‐
zon dere mix van Ita li aanse, com mu nis ti sche en moderne archi tec tuur. In het
oos ten lig gen de res ten van de oude Otto maanse stad en zijn de meeste beziens ‐
waar dig he den. Ten wes ten van het plein lig gen inte res sante wij ken, waar de Ita ‐
li a nen villa’s in pas tel tin ten bouw den en waar moderne ker ken en mos keeën zijn
ver re zen, die in de plaats kwa men van de vele ver nielde gods hui zen in de
bizarre anti-gods dienst cam pagne van 1967. In het zui den van de stad is de voor ‐
ma lige her me tisch afge slo ten woon wijk voor leden van de com mu nis ti sche par tij
Blloku een nieuw uit gaans cen trum gewor den. Tirana heeft enkele goede musea
en een rijk cul tu reel leven. Recent zijn ten toon stel lin gen geo pend over het bela ‐
den com mu nis ti sche ver le den, in bun kers uit de Hoxha tijd. Tirana ligt ook nog
eens in een schit te rende omge ving met ber gen en meren en mid del eeuwse for ‐
ten. Het is gemak ke lijk om trips in de directe omge ving te maken en inte res sante
stad jes in een straal van 50 km te bezoe ken zoals Kruja, Durrës, Berat (Unesco
stad) en Elba san. 

Tirana ligt op ruim hon derd meter boven het zee ni veau nog net in het vlak kere
deel van Albanië. De stad heeft een medi ter raan kli maat met warme zomers en
vrij milde win ters. Vorst kan voor ko men vanaf eind okto ber (wel zeer zeld zaam)
tot begin mei. Kou der dan min 10 gra den wordt het vrij wel nooit. In de zomer
kan het in de stad flink warm wor den. De gemid delde dag tem pe ra tuur ligt in
Tirana rond of net iets boven de 30°C, maar uit schie ters rich ting de 40°C zijn in
de maan den juli en augus tus zeer goed moge lijk. De zomer is voor Tirana ook de
droog ste peri ode. Juli en augus tus ken nen gemid deld zo'n 30 mm neer slag ter ‐
wijl het in de win ter maan den gemak ke lijk rich ting de 150 tot 200 mm oploopt. In
totaal valt er in Tirana op jaar ba sis ruim 1300 mm neer slag waar van het over ‐
grote deel in de vorm van regen valt. Het aan tal dagen met sneeuw is de meeste
jaren op een of twee han den te tel len.

De genoemde temperaturen (in °C), dagen en uren zijn gemiddelden per maand

Klimaat
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Sulejman Pasha moskee en mausoleum in 1913. Foto Auguste Leon

De geschiedenis van Tirana valt grotendeels samen met die van Albanië. (Zie
voor de belangrijkste gebeurtenissen Achtergrondinformatie Geschiedenis
van Albanië). De naam Tirana is waarschijnlijk ontstaan in de Byzantijnse
periode. Keizer Justinianus I liet in 520 n. Chr. een kasteel bouwen, genaamd
Tirhan of Theranda, waarvan de muren en torens nog te zien zijn in het hui‐
dige Tirana. Tirana is waarschijnlijk de verbastering van Tirhan.

Tirana werd in 1614 tij dens de Otto maanse peri ode gesticht door Sule j man
Pasha Barg jini uit Mul leti. Hij had een uit ge strekt gebied aan lan de rijen, en
besloot op een kruis punt van kara vaan we gen in de vlakte een mos kee, een
hamam (bad huis) en een bak ke rij te bou wen.
Hij wilde de bevol king sti mu le ren zich daar te ves ti gen. Pas in de 18de eeuw,
toen er steeds meer han dels ver keer kwam en de behoefte aan een han dels cen ‐
trum toe nam, begon Tirana zich als stad te ont wik ke len. De zoons en klein zoons
van Sule j man Pasha bouw den nieuwe mos keeën in Tirana (zoals de Et’hem Bey
mos kee). Later ves tigde de fami lie Top tani uit Kruja zich in de stad, en ging een
machts strijd aan met de fami lie Barg jini. Abdul rah man Top tani bouwde een
groot Otto maans heren huis bin nen het oude Byzan tijnse kas teel.

Geschiedenis van Tirana

Ottomaanse periode (1614-1912)

Onafhankelijkheid (1912-1914)
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