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Vroeger was Tirana vooral een doorgangsstad voor me. Ik arriveerde, liep naar
het Skanderbegplein, dronk koffie in café Opera, bezocht een nieuwe tentoon‐
stelling in de National Art Gallery en ging kijken of boekhandel Adrion in het
Cultuurpaleis nog interessante boeken had. Meestal vertrok ik de dag daarna
naar de spectaculaire landschappen en steden in het noorden, zuiden of oosten
van Albanië. Tot ik door toeval eens een week lang in Tirana verbleef, de stad uit‐
gebreid ging verkennen en merkte wat Tirana allemaal nog meer te bieden had.
Hoe leuk het was om een wandeling te maken langs de tientallen caféterrassen
die in verborgen tuinen lagen, op zondag met de auto naar het Dajti Nationaal
park te rijden om lam aan het spit te eten in zo’n klein restaurantje, om alle oude
Ottomaanse huizen in Tirana te bezoeken en te winkelen op de gezellige textiel‐
markt. Ook heb ik tijdens een verblijf alle moskeeën en kerken van Tirana
bezocht en de tragische verhalen van afbraak en moeizame reconstructie aange‐
hoord.
Nu heb ik ondertussen lange perioden in Tirana en omgeving doorgebracht. Het
is een bijzondere stad met gebouwen en bewoners waarop je gesteld raakt. Wat je
wel moet weten bij een bezoek aan Tirana: de stad wil dolgraag een lange peri‐
ode van isolement inhalen, er wordt veel gebouwd en het straatbeeld kan snel
veranderen. Het is wel even slikken bij de opening van de nieuwe Toptani shop‐
pingmall terwijl het Ottomaanse restaurant daarnaast moet sluiten door de hoge
grondprijzen. Daarbij kwam dat er de afgelopen 25 jaar weinig belangstelling
was voor terugblikken op het verleden en voor behoud van nationaal erfgoed.
Gelukkig komt daar een kentering in. Er verschijnen steeds meer prachtige boe‐
ken over het Ottomaanse en Italiaanse Tirana met zwart-wit foto’s van het oude
centrum, de bazaar, de moskeeën. De oude markt is gerenoveerd. Jongeren
bezoeken nieuwe trendy cafés die vol staan met folklore en kunst uit de commu‐
nistische periode. Er zijn onthullende tentoonstellingen gemaakt over het bela‐
den verleden in geheime bunkers uit de Hoxha tijd: BunkArt. Tirana hervindt
haar verleden en verloochent het niet meer.
Veel reisplezier,
Gerda Mulder
Tips
Uiteraard houdt Odyssee zich aanbevolen voor reacties van kritische lezers. Zijn
er foutieve vermeldingen, wijzigingen in openingstijden, prijzen en dienstrege‐
lingen? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pensions, campings en der‐
gelijke? Ook dat horen we graag!
Stuur een email naar: info@odyssee-reisgidsen.nl
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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.
Metamorfose na het communisme
Na de Tweede Wereldoorlog werd Albanië een rigide communistische dictatuur.
Tirana was 45 jaar lang zeer geïsoleerd. Er was amper autoverkeer en het aantal
toeristen was te verwaarlozen; er was tot 1979 maar één hotel voor alle buiten‐
landse bezoekers. Je verwacht dan een binnenstad vol saaie regeringsgebouwen
en buitenwijken met rijen grijze betonnen woonkazernes. Die staan er nog wel,
maar de regeringsgebouwen zijn omgeven door honderden terrassen en plata‐
nen, en de woonkazernes zijn in bonte kleuren geschilderd.
Tirana heeft sinds het einde van het communisme in 1991 een metamorfose
ondergaan. In het centrum zijn in hoog tempo en zonder veel planning zoveel
nieuwe restaurants, hotels, appartementen en banken gebouwd dat het oude
Tirana eronder verdwenen lijkt. Er verrijzen steeds meer kantoortorens en win‐
kelcentra, waardoor het stadsbeeld ingrijpend verandert. Die snelle inhaalslag
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had ook nadelen: afbraak van collectieve voorzieningen, amper stadsplanning,
projectontwikkelaars die in de stad heer en meester werden, anarchistisch en
illegaal bouwen, met steun van corrupte politici.
Toch is Tirana ideaal voor een stedentrip. De stad heeft zich in relatief korte tijd
ontwikkeld van de saaiste Europese hoofdstad tot een bruisende metropool.
Tirana heeft een echt centrum: het Skanderbegplein, met een Ottomaanse mos‐
kee en kleurrijke klassieke Italiaanse panden rondom. De binnenstad is aantrek‐
kelijk en heeft een Italiaanse uitstraling, met volle terrassen, parken, levendige
markten en winkeltjes. De brede en met schaduwrijke platanen omzoomde
Bulevard Dëshmorët e Kombit (Martelaren van de Natie Boulevard) biedt een bij‐
zondere mix van Italiaanse, communistische en moderne architectuur. In het
oosten liggen de resten van de oude Ottomaanse stad en zijn de meeste beziens‐
waardigheden. Ten westen van het plein liggen interessante wijken, waar de Ita‐
lianen villa’s in pasteltinten bouwden en waar moderne kerken en moskeeën zijn
verrezen, die in de plaats kwamen van de vele vernielde godshuizen in de
bizarre anti-godsdienstcampagne van 1967. In het zuiden van de stad is de voor‐
malige hermetisch afgesloten woonwijk voor leden van de communistische partij
Blloku een nieuw uitgaanscentrum geworden. Tirana heeft enkele goede musea
en een rijk cultureel leven. Recent zijn tentoonstellingen geopend over het bela‐
den communistische verleden, in bunkers uit de Hoxha tijd. Tirana ligt ook nog
eens in een schitterende omgeving met bergen en meren en middeleeuwse for‐
ten. Het is gemakkelijk om trips in de directe omgeving te maken en interessante
stadjes in een straal van 50 km te bezoeken zoals Kruja, Durrës, Berat (Unesco
stad) en Elbasan.
Klimaat
Tirana ligt op ruim honderd meter boven het zeeniveau nog net in het vlakkere
deel van Albanië. De stad heeft een mediterraan klimaat met warme zomers en
vrij milde winters. Vorst kan voorkomen vanaf eind oktober (wel zeer zeldzaam)
tot begin mei. Kouder dan min 10 graden wordt het vrijwel nooit. In de zomer
kan het in de stad flink warm worden. De gemiddelde dagtemperatuur ligt in
Tirana rond of net iets boven de 30°C, maar uitschieters richting de 40°C zijn in
de maanden juli en augustus zeer goed mogelijk. De zomer is voor Tirana ook de
droogste periode. Juli en augustus kennen gemiddeld zo'n 30 mm neerslag ter‐
wijl het in de wintermaanden gemakkelijk richting de 150 tot 200 mm oploopt. In
totaal valt er in Tirana op jaarbasis ruim 1300 mm neerslag waarvan het over‐
grote deel in de vorm van regen valt. Het aantal dagen met sneeuw is de meeste
jaren op een of twee handen te tellen.

De genoemde temperaturen (in °C), dagen en uren zijn gemiddelden per maand
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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.
Ottomaanse periode (1614-1912)
Tirana werd in 1614 tijdens de Ottomaanse periode gesticht door Sulejman
Pasha Bargjini uit Mulleti. Hij had een uitgestrekt gebied aan landerijen, en
besloot op een kruispunt van karavaanwegen in de vlakte een moskee, een
hamam (badhuis) en een bakkerij te bouwen.
Hij wilde de bevolking stimuleren zich daar te vestigen. Pas in de 18de eeuw,
toen er steeds meer handelsverkeer kwam en de behoefte aan een handelscen‐
trum toenam, begon Tirana zich als stad te ontwikkelen. De zoons en kleinzoons
van Sulejman Pasha bouwden nieuwe moskeeën in Tirana (zoals de Et’hem Bey
moskee). Later vestigde de familie Toptani uit Kruja zich in de stad, en ging een
machtsstrijd aan met de familie Bargjini. Abdulrahman Toptani bouwde een
groot Ottomaans herenhuis binnen het oude Byzantijnse kasteel.

Onafhankelijkheid (1912-1914)

