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90 km ten zuiden van Sicilië, 290 km ten noorden van het Afrikaanse 
vasteland, 1830 km ten oosten van Gibraltar en 1500 km ten westen 
van Alexandria;  Malta en haar eilanden hebben een zeer centrale 
positie in het Middellandse Zeegebied.

De groep eilanden bestaat 
uit de bewoonde eilanden 
Malta, Gozo en Comino en de 
kleinere onbewoonde eilanden 
Cominotto, Filfla en St Paul. 
De langste afstand van Malta in 
een zuid-oost / noord-west as is 
ongeveer 27 km en de breedste 
afstand is ongeveer 14 km. De 
overeenkomstige cijfers voor 
Gozo zijn 14 km en 7 km.

Malta is omgeven door stranden 
en rotsachtige baaien, maar 
Malta heeft ook diepe natuurlijke 
havens. Met een bevolking van 
ongeveer 400.000 inwoners 
op een  oppervlakte van maar 
320 km2, behoren de Maltese 
eilanden tot het dichtstbevolkte 
land van Europa.

Rond het jaar 4000 vC. (einde 
van de steentijd), verliet een 
groep Siciliaanse boerenfamilies 
hun eiland, om zich te vestigen 
op een kleine groep eilanden 
in het Zuiden. Ze brachten hun 
huisdieren, aardewerk, zakken 
zaaizaad en werktuigen mee. Zij 
waren de eerste Maltezers. Na 
verloop van tijd nam deze groep 
Maltezers toe en gedurende 
een aanzienlijke periode 
werd er gewerkt aan de bouw 
van tempels.  Rond 1800 vC. 
verdwenen deze tempelbouwers. 
Er werd aangenomen dat ze 
bezweken onder een invasie van 
nieuwe migranten die de orignele 
bewoners hebben uitgemoord of 
tot slaaf hebben gemaakt. 

Prehistorie

Inleiding
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Deze nieuwkomers, 
oorspronkelijk afkomstig uit 
de hak van Italië, hadden geen 
moeite het land met haar 
inwoners, die de eilanden 
reeds 2200 jaar eerder hadden 
gekoloniseerd, in te nemen. 
De  eerste kolonisten waren 
namelijk vreedzame boeren, de 
nieuwkomers waren agressiever. 
Deze boeren waren minder 
beschaafd dan hun voorgangers. 
Ze bouwden geen tempels, maar 
herbruikten de oude tempels uit 
de kopertijd als begraafplaatsen.

Het was de boeren uit de bronstijd 
niet gegund om in alle rust van 
hun eiland te genieten. 600 jaar 
later viel een nieuwe golf van 
krijgers het land binnen. Dit keer 
was er sprake van een definitieve 
overwinning. Zij imiteerden hun 
oorlogszuchtige voorgangers en 
vestigden zich in nederzettingen 
op gemakkelijk verdedigbare 
posities. Dit vond plaats
rond 1200 vC.

Het laatste tijdperk van de 
oudheid - de IJzertijd – wordt op 
Malta vertegenwoordigd door de 
overblijfselen van een nederzetting 
op Baћrija (circa 900 vC.).

Malta, met zijn natuurlijke 
havens, was een perfecte 
buitenpost, gesticht door de 
Feniciërs rond 800 vC. Zoals het 
was in andere landen, zo was 
het in Malta: Ze vestigden zich 
als handelaren, ze trouwden 
geleidelijk en integreerden zo met 
de boeren uit de bronstijd.

De Feniciërs dreven, in het 
geval van de Maltese eilanden, 
ook handel landinwaarts. Hun 
artefacten zijn gevonden op 
diverse plaatsen, tot aan Rabat 
toe. De weverij, die al bloeide vóór 
de komst van de Feniciërs, kreeg 
waarschijnlijk een extra impuls 
en een ruimere exportmarkt. 
Aardewerk werd nu op een 
wiel vervaardigd in plaats van 
te  worden gerold, zoals altijd 
gebruikelijk was.

De banden tussen de Feniciërs 
en de centrale staat waren 
nooit sterk. Toen het Fenicische 
thuisland werd overspoeld, was 
het de kolonie van Carthago, die 
de rol van moederland op zich 
nam. De Feniciërs van Carthago 

De Feniciërs

Skorba tempel, Mgarr
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streefden ernaar om in veel 
gebieden van de Middellandse 
Zee een invloedsfeer te vestigen. 
Hun voornaamste rivalen waren 
de Grieken. Verrassend genoeg 
lijkt deze strijd op de Maltese 
eilanden niet te bestaan: het 
is niet bekend hoeveel Grieken 
er op het eiland leefden, of 
samenleefden met de Feniciërs 
en de Carthagers, maar het 
gebeurde ongetwijfeld – 
maatschappelijke instellingen, 
die leken op de Griekse 
tegenhangers zijn samen met 
Griekse munten en aardewerk
op de eilanden gevonden.  

Blijkbaar heeft de Romeinse 
invasie niet veel moeilijkheden 
met zich meegebracht. Er 
wordt  gezegd dat de Feniciërs 
op het eiland zich tegen hun 
Carthaagse neven richtten en 
de bezetting overhandigde aan 
de binnenvallende Romeinen. 
De Maltezers werden meer als 
bondgenoten behandeld dan als 
overwonnen mensen; zij konden 
hun tradities, hun taal en hun 
goden behouden. De Romeinen 
bouwden de stad Melita, die 
dezelfde naam droeg als een 
oudere, Punische nederzetting 
op het eiland, het Rabat/Mdina 
gebied, evenals een andere stad in 
Gozo, waar nu Victoria (Rabat) ligt.

De schipbreuk van St. Paul 
in 60 A.D. is vastgelegd in de 
Handelingen van de Apostelen. 
Dit, samen met een Paulinische 
oude traditie, ondersteund door 
archeologische opgravingen in 
San Paul Milqi, bewijst zonder 
twijfel dat zijn aankomst in Malta 
een historisch feit is. Daarnaast 
heeft hij, tijdens zijn drie maanden 
durende verblijf op het eiland, de 
kiem gelegd van de Christelijke 
religie, waaraan de Maltezers 
massaal gehoor gaven. De apostel 
Paulus werd, als Romeinse burger, 
onder arrest naar Rome vervoerd 
om voor Caesar te worden berecht. 
Onder de overige gevangenen 
was de arts Sint Lucas, die deze 
bewogen reis heeft opgeschreven.  

Het dichtsbij gelegen huis vanaf 
de plaats van de schipbreuk 

De Romeinen

Sint Paul

Mozaïek, gevonden bij de Romeinse villa, Rabat

Mosaïque de Saint Paul à Mdina
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was de villa van Publius, die de 
belangrijkste ambtenaar van het 
eiland was. Zij die schipbreuk 
hadden geleden brachten daar drie 
dagen door en verhuisden, zodra 
zij op kracht waren, naar Melita, de 
belangrijkste stad van het eiland. 
In deze stad genas Paul, de vader 
van Publius van koorts, waarna de 
Romeinen zich officieel bekeerden 
tot het Christendom. St Publius 
werd de eerste bisschop van Malta. 
Na drie maanden, toen de zee weer 
gekalmeerd en veilig was, werd 
St Paul alsnog naar Rome en zijn 
latere martelaarschap gezeild.

Volgens de traditie werd een kerk 
gebouwd op de plek van het paleis 
van Publius, waar St Paul zijn 
vader had genezen. Nu, na vele 
verbouwingen, wordt de plek bezet 
door de Kathedraal gewijd aan St. 
Paul in Mdina.

De Arabische aanvallen op het 
eiland begonnen rond het jaar 
836, toen Malta nog onder de 
Byzantijnse heerschappij viel. 
Echter, de eilanden werden alleen 
in het jaar 870 veroverd door 
Aglabid Arabieren, afkomstig uit 
het tegenwoordige Tunesië, die 
Sicilië gebruikte als uitvalsbasis. 
Sicilië was al zo’n dertig jaar 
eerder door hen bezet. 

Om hun nieuwe gebied beter te 
beschermen, zette de moslims 
een deel van de oude Romeinse 
stad  Melita af en verdedigde het 
door middel van een gracht. Ze 
noemden deze citadel Mdina. 
De hoofdstad van Gozo, werd op 
dezelfde manier verdeeld. De 
elite van de Arabieren op het eiland 
woonden waarschijnlijk in deze 

De Arabieren
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steden, maar over beide  eilanden 
lagen Arabische dorpen verspreid.
De Arabieren introduceerden het 
waterrad, de Sienja; een-dier 
gedreven apparaat voor het laten 
stijgen van het water. Maar veel 
belangrijker was de introductie 
van de teelt van de katoenplant, 
eeuwenlang de steunpilaar van 
de economie.

De Arabieren in Sicilië waren 
onderling verdeeld. Graaf Roger 
de Norman maakte hiervan 
gebruik en bracht het eiland 
onder Normaans bewind. 
Graaf Roger was de eilanden 
binnengevallen om  zijn zuidelijke 
flank te beveiligen tegen een 
mogelijke Arabische aanval. In 
hetzelfde jaar (1090) bezette 
Graaf Roger ook de Maltese 
eilanden. Na de Arabieren 
teruggebracht te hebben tot 
een staat van afhankelijkheid 
en de buitenlandse Christelijke 
slaven te hebben bevrijd, 
keerde hij terug naar Sicilië. 
De Noormannen continueerden 
hetzelfde verlichte beleid en 
hoewel het Christelijk geloof werd 
beschouwd als de officiële religie, 
werd niemand vervolgd voor hun 
ras of religieuze overtuigingen.

In 1127 leidde  Roger II, de 
zoon van graaf Roger, een 
tweede invasie in Malta. Na 
de inname van het eiland, 
belegerde hij, onder de hoede 
van een Normandische 
gouverneur, de drie kastelen 
met Normandische soldaten. 
De laatste Normandische 
koning stierf zonder mannelijke 
erfgenaam en de nieuwe 
meesters van de Maltese 
eilanden kwamen op hun beurt, 
van de regerende huizen van 
Duitsland, Frankrijk en Spanje: 
de Swabians (1194); Angevins 
(1268); de Aragonese (1283) en de 
Castilianen (1410). Aan het einde 
van de Normandische periode, 
werd het leengoed van Malta 
toegekend aan trouwe dienaren 
van de Siciliaanse Kroon. Deze  
Markiezen van Malta, zagen het 
leengoed als een investering 
- een bron voor de inning van 
belastingen en iets om te ruilen 
of te verkopen wanneer het niet 
langer levensvatbaar is.

De laatste feodale heer van 
Malta, Don Gonsalvo Monroy, 
werd na een opstand verdreven 
van het eiland. Tegen die tijd 
werden de Maltezers grondig 
gekerstend en werden er huizen 
van de grote religieuze ordes 
opgericht: de franciscanen 
(1370); de Karmelieten (1418); 
de Augustijnen (1450); de 
Dominicanen (1466); en de Minor 
observanten (1492), terwijl de 
Benedictijnse zusters zich in 1497 
in Mdina vestigden.

De Middeleeuwen

Mdina
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De Ridders van
St John

De Ridders namen, als een 
militaire orde, deel aan de 
kruistochten. Toen Acre in 1291 
viel, werden ze uit hun Heilige 
Land verdreven.

Na een kort verblijf in Cyprus, 
bezetten de Ridders, met de hulp 
van de Genuezen, Rhodos. Dit 
werd hun thuis voor de komende 
tweehonderd jaar, totdat ze 
door Sultan Suleiman werden 
gedwongen te vertrekken.

Na zeven jaar rondzwerven werd 
door de heilige Romeinse keizer, 
Karel V, aan de Ridders en de 
vluchtelingen uit Rhodos het 
eiland Malta als hun thuisland 
aangeboden. Tot opluchting van 
de Maltese Nobelen, besloten 
de Ridders dat Mdina, de 
hoofdstad, te ver landinwaarts 
was. Zij vestigenden zich in het 
kleine dorpje, dat achter de oude 

Castell’a Mare was ontstaan. In 
Birgu organiseerden de Ridders 
zich via de lijnen, die ze tijdens 
hun verblijf in Rhodos hadden 
ontwikkeld. De Orde kan worden 
omschreven als een multi-
nationale kracht verdeeld in 
talen volgens de nationaliteit 
van haar leden. Deze talen, of 
tong, waren: Auvergne, Provence, 
Frankrijk, Aragon, Castilië, 
Engeland, Duitsland en Italië. 
Elke taal had zijn eigen Auberge, 
of hoofdkantoor, evenals een 
specifiek recht van oudsher 
toegewezen en elke taal was 
ook verantwoordelijk voor de 
verdediging van een bepaalde 
post, zoals een gedeelte van een 
bastion of een toren.

Als om de ontoereikendheid van 
de verdediging van de eilanden te 
bewijzen, lanceerden de Turken 
in 1547 en opnieuw in 1551 twee 
aanvallen tegen Malta, waarbij 
de laatste zeer rampzalig was. 
Het Maltese platteland werd 
geteisterd, waarna de Turken 
zich vervolgens richtten op 
het eiland Gozo. De gehele 
bevolking werd meegenomen ten 
behoeve van de slavernij. Deze 
aanvallen brachten de Ridders in 
opperste staat van paraatheid in 
afwachting van nieuwe aanvallen.
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The Great Siege (Het Grote Beleg)

Voltaire schreef tweehonderd 
jaar na de gebeurtenis “Niets is 
beter bekend dan het Beleg van 
Malta”. Voor de Maltezen geldt 
deze uitspraak vandaag de dag 
nog steeds.

De grote lijnen van het verhaal 
zijn als volgt. Op 18 mei 1565, 
beramen de Ottomaanse 
Turken en hun bondgenoten 
een inval met 48.000 man van 
hun beste troepen met het plan 
om daarna door te stoten naar 
Zuid-Europa via Sicilië en Italië. 
Tegenover hen werden zo’n 
8.000 mannen opgesteld: 540 
Ridders; 4000 Maltezers en de 
rest bestaande uit Spaanse en 
Italiaanse huurlingen. De eerste 
doelstelling van de Turken was 
om een ankerplaats veilig te 
stellen voor hun grote vloot. 

En met dat in het achterhoofd 
begonnen zij hun aanval op St 
Elmo. Na een heldhaftig verweer 
van eenendertig dagen bezijkt 
het fort onder de massale 
bombardementen en de 
voortdurende aanvallen
van de Turken.

Nadat het fort in beslag was 
genomen, richtten de Ottomanen 
hun aandacht op twee slecht 
versterkte vestingsteden vlakbij 
de haven, Birgu en Senglea. 
Onderworpen aan onophoudelijke 
bombardementen hielden de 
Christelijke troepen de vijand 
op afstand, totdat er een kleine 
groep strijdkrachten van 
ongeveer 8.000 man uit Sicilië 
aankwam. De Maltezers waren 
eindelijk in staat de Turken terug 
te drijven en zo zichzelf te redden.

De Citadel van Gozo voor 

het Grote Beleg
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De oprichting
van Valletta

Bij aankomst van de Ridders in 
1530 was het idee al ontstaan 
om de rotsachtige en steile 
Mount Sciberras te versterken. 
Maar omdat de tijd niet aan hun 
kant was, beperkten zij zich tot 
het bouwen van een fort op het 
uiterste punt. 

Als andere Grootmeesters al de 
mogelijkheden van zo’n project 
hadden onderzocht, La Valette 
was geobsedeerd door het plan. 
Zodra hij in 1557 Grootmeester 
werd, nodigde hij buitenlandse 
ingenieurs uit om het plan voor 
te bereiden. ‘The Great Siege’ 
maakte hier echter een einde 
aan. Toen de belegering ten 
einde was werd  het plan voor 
de vestingstad nieuw leven 
ingeblazen. Als eerste werd  Fort 
St Elmo in één keer herbouwd. 
Paus Pius IV stuurde zijn militaire 
ingenieur, Francesco Laparelli, 

waarna de planning van de 
nieuwe stad in alle ernst begon. 
Toen Laparelli vertrok, liet hij het 
over aan zijn Malteze assistent, 
Gerolamo Cassar. 

La Valette overleed in 1568 en 
werd begraven in de kerk van 
Our Lady of Victories, het eerste 
gebouw in de nieuwe stad.

Een fresco van de Great Siege door Matteo Perez d’Aleccio in de Palace State Rooms 
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De Val van
de Orde

De Fransen

Toen de Orde van Malta hun 
thuisland maakte, leefden de 
heersers van de Maltezers voor 
het eerst op het eiland zelf. 
Rijkdom werd naar het eiland 
gebracht in plaats van genomen.  
Echter, de financiën van de Orde 
waren nu in een precaire situatie.

De werkloosheid was groot en de 
armoede wijdverspreid. Aan het 
einde van de 18e eeuw was de 
situatie van de Orde verslechterd. 
In Frankrijk, waar de meeste 
eigendommen lagen, werden 
de bezittingen van de Orde 
ingenomen door de Republikeinse 
regering. Franse vluchtelingen, 
op de vlucht voor de revolutie, 
waren een extra aanslag op de 
schatkist van de Orde. Terwijl de 
laatste Grootmeester van Malta, 
Ferdinand von Hompesch, werd 
verkozen, beraamde Napoleon 
zijn plannen om het eiland over 
te nemen.

De verovering van Malta door 
Napoleon in juni 1798 kan 
niet worden gerekend tot één 
van zijn militaire triomfen. De 
Grootmeester gaf zich over 
zonder enige weerstand te 
bieden. Napoleon maakte een 
grootse entree in Valletta, terwijl 
Von Hompesch binnen een week,  
vergezeld van een paar ridders, 
het eiland verliet. De Maltezers 
voelden zich in de steek gelaten, 
maar voordat ze zich konden 
verzetten, werden ze door de 
Bisschop overgehaald zich over te 
geven. Maltezers die in het leger 

en de marine van de Orde hadden 
gediend werden gerekruteerd 
voor de Franse Republikeinse 
troepen. Andere regimenten 
werden ook opgericht  voor taken 
op het eiland zelf. Na het strippen 
van de paleizen, Auberges en 
andere gebouwen, richtte Napoleon 
zijn aandacht op de kerken. Alleen 
die voorwerpen die onmisbaar 
waren voor de “uitoefening van 
de cultus” werden achtergelaten, 
terwijl alle andere kostbaarheden 
werden verwijderd en kunstwerken 
van onschatbare waarde  werden 
omgesmolten tot staven.

In naam had de Orde het eiland 
Malta in leen van de Koning van 
Sicilië (sinds 1735 was Sicilië 
samengevoegd met de Staat van 
Napels en stond bekend als het 
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Koninkrijk der beide Siciliën) 
Het was aan de Koning der 
beide Siciliën dat de Maltezers 
nu hulp en bescherming 
kregen. Tegelijkertijd werden er 
afgevaardigden gestuurd om steun 
te zoeken bij de bondgenoten van 
de Koning, de Britten.

Een klein aantal Britse troepen 
was geland en de Fransen in 
Mdina gaven zich in oktober 1798 
over. De Siciliaanse vlag werd 
gehesen op de vestingmuur. De 
Fransen, die waren opgesloten 
in de vestingen, werd verhinderd 
om steun te ontvangen, dit als 
gevolg van de Britse blokkade. 
Daarentegen hadden de 
Maltezers, ditmaal geholpen door 
de Italiaanse en Britse troepen, 
niet de middelen om de bastions 
aan te vallen. De Fransen waren 
uitgeput , maar de troepen van 
Napoleon waren te trots om 
zich aan de Maltese rebellen te 
onderwerpen. Echter, de Britten 
konden niet wachten op de 
overgave van de Fransen, zodat 
zij hun troepen en oorlogsschepen 
ergens anders in zouden kunnen 
zetten. De Fransen gaven zich in 
1800 over.

De Britten

Toen de Fransen waren 
verdreven, waren de Britten niet 
zozeer geïnteresseerd in het bezit 
van Malta, maar in het er buiten 
houden van de Fransen. Met het 
Verdrag van Amiens (1802), die de 
vijandelijkheden tussen Groot-
Brittannië en Frankrijk ten einde 
bracht, werd besloten Malta terug 
te geven aan de Orde van St. 
John, onder de bescherming van 

het Koninkrijk der Beide Siciliën en 
werd de neutraliteit gegarandeert 
door de grote mogendheden.

Met de Britten die het bevel over 
zee voeren, wordt er ingevoerd 
dat alle handelsvaart wordt 
verplicht om via de haven van 
Valletta te gaan. Binnen een korte 
tijd worden de Maltese eilanden 
het belangrijkste handelscentrum 
van het Middellandse Zeegebied. 
Krachtens het Verdrag van Parijs 
(1814), werd het eiland als Brits 
bezit aangewezen. Landbouw werd 
aangemoedigd om zelfvoorzienend 
te worden en aardappelteelt 
werd geïntroduceerd.

Het aanwezige probleem van 
de watervoorziening kreeg ook 

de volle aandacht. Welvaart had 
geleid tot een snelle stijging 
van de bevolking en emigratie 
werd actief gestimuleerd om zo 
de lasten voor de economie te 
verlichten. Italiaanse politieke 
vluchtelingen  zochten hun 
toevlucht in Malta en deze 
Italiaanse patriotten leidden tot 
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het verder aanwakkeren van 
het Maltese nationalisme. Op 
aandringen van de bevolking van 
Malta werd in 1835 een Raad van 
Regeringsleiders opgericht.

Het militaire belang van Malta 
en de eilanden werd aangetoond 
tijdens de Krimoorlog (1854-1856) 
toen het gefortificeerde eiland 
een basis werd voor het vertrek 
van de troepen en een opvang 
voor slachtoffers.

Imperialistisch beleid dicteerde 
dat Groot-Brittannië Malta 
onder bescherming nam en 
de plaatselijke bevolking 
verengelsde. De Eerste 
Wereldoorlog plaatste Malta 
op voet van oorlog en wederom  
bood Malta de haven en 
scheepswerffaciliteiten aan 

om de geallieerde marines te 
faciliteren. Door haar bijdrage 
in het verzorgen van zieke en 
gewonde soldaten verdient Malta 
de titel “Verpleegster van de 
Middellandse Zee”. Een Nationale 
Vergadering werd opgericht om 
voorstellen voor een nieuwe 
grondwet te maken. Tijdens een 
van de openbare Vergaderingen, 
gehouden op 7 juni 1919, werd 
de menigte vijandig en werden 
er troepen opgeroepen om 
de orde te herstellen. Met de 
nieuwe grondwet, goedgekeurd 
in 1921, werd er eindelijk aan 
Malta zelfbestuur verleend met 
verantwoordelijkheid voor alle 
interne zaken. De Britse regering 
behield de controle over 
Defensie, Buitenlandse Zaken 
en Immigratie.
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De Weg naar 
Onafhankelijkheid

Voor de Maltezers was de weg 
naar onafhankelijkheid niet 
makkelijk. Tegen de tijd dat er in 
1921 zelfbestuur werd verleend , 
konden de politieke groeperingen 
worden ingedeeld in drie 
hoofdgroepen: de pro-Britse 
groep, de pro-Italiaanse groep en 
de Labour Partij, een nieuwkomer 
op het politieke toneel.

Door de problemen die volgden, 
werden de verkiezingen 
opgeschort en werd de grondwet 
in 1930 ingetrokken. De volgende 
verkiezingen werden, met een 
grote meerderheid en met steun 
van de Kerk, gewonnen door de 
pro-Italiaanse partij. De grondwet 
werd opnieuw opgeschort en 
een jaar later viel Malta weer 
onder koloniale overheersing. De 
Britten hadden nu het volledige 
zeggenschap over het eiland. 

Tegen de tijd dat de nieuwe 
grondwet werd toegekend was de 
Tweede Wereldoorlog begonnen.
Toen Italië zich lieerde aan 
Duitsland, lag Malta opeens in de 
frontlinie. In juni 1941 viel Hitler 
Rusland aan en de Luftwaffe 
op Sicilië zette het merendeel 
van zijn vliegtuigen in aan het 
front. De luchtaanvallen op Malta 
namen af. Op hetzelfde moment 
nam Malta een aanvallende 
positie in.

De enige overzeese aanval, op 
26 juli 1941, gericht tegen de 
Grand Harbour door de Italiaanse 
E-boten was dapper maar 
zonder succes. Toen de Luftwaffe 
terugkeerden naar Sicilië, 
begonnen de bombardementen 
opnieuw en werd Malta wederom 
gedwongen zich defensief op te 
stellen. Een derde van de anti-
vliegtuig bemanning was Maltees 
en ze kregen al snel de naam 
moedig en efficiënt te zijn. Op 15 

La Croix de George a été attribué à Malte par le roi George VI
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april 1942 droeg Koning George 
VI, de George Cross Medal op aan 
“... de dappere mensen van het 
gefortificeerde eiland Malta”.

Het moreel van Malta’s 
verdedigers was hoog, maar 
de materiële middelen van 
het eiland waren laag; de 
bevoorradingsschepen werden 
onderschept en vernietigd door 
vliegtuigen en onderzeeërs.  Men 
hoopte op snelle bevoorrading 
en eindelijk liep het “Santa Maria 
Convoy” op 15 augustus 1942 
zwaar beschadigd de Grand 
Harbour binnen. De situatie 
was gered. In juli 1943 vielen de 
Bondgenoten, waarbij Malta werd 
gebruikt als uitvalsbasis, Sicilië 
binnen en verhuisde de oorlog 
daarheen. Trouw aan hun belofte 
tijdens de oorlog, herstelden de 
Britten het zelfbestuur. Nieuwe 
verkiezingen werden gehouden 
en de pro-Italiaanse ballingen 
werden gerepatrieerd.
Omdat de meeste bewoners 
dakloos waren, was de 
wederopbouw de eerste prioriteit 
van de nieuw gekozen Labour-
regering. In het gebied, rond 
met name de dokken, groeide de 
vakbeweging in kracht, omdat de 
arbeiders zich bewust werden van 
hun rechten. Drie jaar later, na 
een splitsing in de Labour Partij, 
nam de Nationalistische Partij de 
leiding over een coalitieregering 
en deze partij streefde ernaar 
Dominion status voor het eiland 
te verkrijgen. Oorspronkelijk 
vertegenwoordigde de partij 
de intellectuelen, maar had 
later ook tal van arbeiders 
binnen haar gelederen. Bij de 
terugkeer van de Labour Partij 
werd een verzoek gedaan aan 

de Britse regering voor een 
Maltese vertegenwoordiging in 
Westminster. Toen de Britten 
uiteindelijk  terughoudend 
reageerden, nadat ze eerst hun 
welwillendheid hadden getoond, 
sloeg de Labour Partij om en 
drong aan op onafhankelijkheid. 
De bittere strijd die volgde kostte 
de Labour Partij veel stemmen.  

De Constitutionele Partij, de 
oorspronkelijke pro-Britse 
partij, stierf een stille dood. 
In het kielzog van nieuwe 
verkiezingen en bevestigd door 
een referendum, bereikt Malta 
onafhankelijkheid binnen het 
Gemenebest op 21 september 
1964 met de Koningin van 
Engeland als de nominale 
Koningin van Malta. Onder de 
volgende Labour-regering werd 
Malta uitgeroepen tot Republiek 
met Sir Anthony Mamo als de 
eerste voorzitter. Op 31 maart 
1979, met de beëindiging van 
het Military Base Agreement, 
verliet de laatste Britse militair 
het eiland en Malta ging een 
zelf opgelegde toestand van 
neutraliteit aan. Sinds 1 mei 
2004 is Malta een lidstaat van de 
Europese Unie.

De Maltese vlag





malta • 17

Ondanks het gebrek aan grenzen 
tussen de dorpen en steden, heeft 
elk gebied zijn eigen kenmerken. 
Er bestaan zelfs verschillende 
dialecten tussen het zuiden en het 
noorden van Malta en Gozo.

Er zijn interessante archeologische 
plaatsen op Malta te vinden, die 
het bewijs leveren van oude, hoog 
ontwikkelde beschavingen, uit 
de prehistorie. Daarnaast vindt 
men op het eiland de belangrijke 
monumenten, kerken en forten 
gebouwd door de Ridders van de 
Orde van Sint-Jan van ongeveer 
drie eeuwen geleden. Malta is ook 
bekend om de band met St Paul. 
Hij herstelde hier, drie maanden, 

van een schipbreuk toen hij op weg 
naar Rome was.

Malta is vrij vlak (het hoogste punt 
bereikt slechts 258 meter) en 
het terrein bestaat uit kalksteen 
en klei. De kustlijn is hoog en 
rotsachtig naar het zuidwesten, 
terwijl er in het oosten tal van 
baaien en inhammen zijn, 
zoals Marsaxlokk en de Grand 
Harbour. In het noorden zijn er 
zandstranden, waar men kan 
ontspannen aan zee. Tenslotte 
bieden diverse plaatsen, 
in het gebied rond Valletta, 
entertainment voor de liefhebbers 
van het nachtleven, de bekendste 
daarvan is St. Julian’s.

MALTA

Malta is het belangrijkste en het grootste eiland van de Maltese 
archipel. De hoofdstad van de Republiek Malta, Valletta, is hier 
gevestigd en er zijn andere belangrijke steden, zoals Mdina, de 
oude hoofdstad, en Rabat. Het eiland is volgebouwd, met name in 
het gebied rond Valletta. Het is daardoor vaak moeilijk om te weten 
waar de grenzen tussen de verschillende steden liggen.



Havengebied
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De eerste gebouwen, die werden 
opgetrokken, waren de Auberges: 
dit waren hoofdkwartieren 
van de verschillende etnische 
groepen, waaronder de ridders 
waren verdeeld. De Nationale 
Bibliotheek, de Bibliotheca, was 
het laatste gebouw die door 
de Orde in 1796 werd voltooid. 
Valletta beschikt over drie 
parochiekerken (twee van deze zijn 
de kerk van St Paul’s Shipwreck 
en Our Lady of Victories), maar 
de prominentste is St John’ s Co-
Kathedraal. De vlakke buitenkant 
van dit gebouw verraadt niet 
het weelderige interieur. Geen 
ruimte binnen de Co-Kathedraal 
is zonder opsmuk. De muren zijn 

gebeeldhouwd en verguld en het 
geschilderde gewelfde plafond is 
een meesterwerk van Mattia Preti. 
Op de vloer liggen 400 bewerkte 
marmeren platen. 

Door de jaren heen gingen de 
mensen uit in Valletta. Ze vulden 
de vele bioscopen en bevolkten 
de coffeeshops. Tegenwoordig 
is Valletta een drukke stad vol 
kantoren, cafés, restaurants en 
culturele evenementen.

Onlangs is Valletta uitgeroepen 
tot Culturele Hoofdstad van 
Europa 2018. Deze prestigieuze 
titel weerspiegelt het zeer rijke 
culturele erfgoed van dit
barokke meesterwerk. 

Valletta

Toen Grootmeester Jean Parisot de la Valette de eerste steen legde 
voor zijn stad Valletta, was het laatste wat hij in gedachten had een stad 
vol weelderige paleizen. Valetta was bedoeld als een fort om de twee 
havens aan weerszijden van het rotsachtige schiereiland bescherming 
te bieden.



22 •  Havengebied

Republic Street en Merchant Street

Opvallende straten in Valletta, 
waaronder Republic Street. 
Deze straat is de belangrijkste 
en drukste winkelstraat. Hij is 
langer, hoger en breder dan 
alle anderen en heeft vele bars, 
cafés en winkels. De kerken van 
Sint Barbara en Sint Franciscus 
zijn hier gevestigd. Instituties 
hebben zich hier ook gevestigd, 
met inbegrip van de Rekenkamer 
en het Parlement. De ingang 
is onlangs gerenoveerd, als 
onderdeel van het Renzo Piano 
project in Valletta. Merchant 
Street, aan de andere kant, is 
beroemd om zijn dagelijkse 
ochtendmarkt.Een diversiteit aan 
spullen zijn hier te vinden. Deze 

twee parallelle straten vormen de 
belangrijkste verkeersaders van 
de stad. Vanaf vroeg in de morgen 
zijn de straten al druk bezet.

Valletta is ingericht met diverse 
pleinen. St John’s Square heeft 
vele cafés en leidt naar de ingang 
van de St John’s Co-Kathedraal. 
St. George’s Square is een pas 
gerenoveerd plein. Het Plein van 
de Republiek, ook wel bekend 
als Pjazza Regina is beroemd om 
zijn openluchtcafés. Al slenterend 
door de straten van Valletta, 
kan men genieten van diverse 
pleinen en plantsoenen en het 
adembenemende uitzicht.



Britse Middellandse Zeevloot. 
In 1961 werd het overgedragen 
aan de Maltese regering en in 
1974 werd het in zijn oude glorie 
hersteld en omgezet in een 
Museum voor Schone Kunsten. 
Het herbergt schilderijen, 
beeldhouwwerken, meubels en 
voorwerpen gerelateerd aan de 
Orde van Sint-Jan. Permanent 
aanwezig in dit museum zijn 
werken van Reni, Valentini, 
Stomer, Preti, Tiepolo, Favray 
en Perugino. Een deel is 
gereserveerd voor werken van 
Maltese kunstenaars

Het Admiralty House met het 
Nationaal Museum voor Schone 
Kunsten is één van de paleizen 
die South Street siert. Dit was 
één van de eerste gebouwen 
die in Valletta werd gebouwd 
(herbouwd tussen 1761 en 1765). 
Tijdens de Franse bezetting werd 
het aangeboden aan de Bisschop 
van Malta. Bij de capitulatie 
van het Franse garnizoen, was  
“Casa Miari” zoals het paleis 
toen bekend werd, bezet door 
de Commandant van de Anglo 
Maltese militairen, Kapitein 
Alexander Ball.

In 1808, kwamen Louis Charles 
Burggraaf de Beaujolais en zijn 
broer Louis Philippe, Hertog 
van Orleans aan op Malta en 
verbleven in dit paleis; hier 
overleed de burggraaf de 
Beaujolais. Het paleis werd in 
1821 verhuurd aan de Britse 
marine-autoriteiten en bleef 
de officiële residentie van de 
Commander-in-Chief van de 

Nationaal museum voor
Schone Kunsten
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Teatru Manoel

Het theater werd in 1731 door 
Antonio Manoel de Vilhena, 
Grootmeester van de Ridders van 
Malta gebouwd. Hij financierde de 
bouw van dit theater persoonlijk 
om de jonge ridders van de Orde 
van de straat te houden, maar 
ook om aan het grote publiek  
entertainment te bieden. Dit 
motto, “ad honestam populi 
oblectationem” staat boven de 
hoofdingang van het theater 
geschreven. Het eerste optreden 
ooit was van Scipione Maffei’s La 
Merope op 19 januari 1732. Teatru 
Manoel stond oorspronkelijk 
bekend als Teatro Pubblico. 
Onder Britse heerschappij werd 
het Theatre Royal, een titel 
die het in 1866 verloor aan zijn 

nieuwe rivaal, de veel grotere 
Royal Opera House, die zwaar 
werd beschadigd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.

Als nationaal theater, is het 
Manoel, zoals het door de lokalen 
liefkozend wordt genoemd, één 
van de belangrijkste bijdragen 
aan de ontwikkeling van de 
culturele scene. De missie is 
om te vermaken, te informeren 
en op te voeden en zo het 
culturele leven  te verrijken. 
Het theater levert kwalitatief 
artistieke producties, creëert 
een nieuw publiek voor dans, 
drama en muziek en biedt een 
groot platform aan lokale en 
internationale kunstenaars.
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Het Arsenaal

Zoals momenteel tentoongesteld, 
is de collectie klein maar 
interessant. Bij het overlijden 
van een Ridder wordt zijn armory 
eigendom van de Orde. De 
collectie van vandaag bevat meer 
dan 5000 artikelen uit de 16e 
tot de 18e eeuw, waaronder het 
arsenaal van Alof de Wignacourt 
en van La Valette, twee van de 
belangrijkste Grootmeesters van 
de Orde.

Op het moment van aankomst van 
de Orde in
Malta in 1530, was het gebruik 
van vuurwapens een revolutie in 
oorlogsvoering – The Great Siege 
was grotendeels bevochten met 
artillerie en haakbussen, maar 
armory had nog steeds zijn nut - 
een eeuw later werden harnassen 
nog getest tegen vuurwapens. In 
het Arsenaal zijn er verschillende 
gedeukte voorbeelden van om te 
bewijzen dat ze kogelvrij waren.
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Het Paleis van de 
Grootmeesters

Valletta is een stad van paleizen. 
Voor de Maltezers staat het 
Paleis van de Grootmeesters 
bekend als il-Palazz. 

Het paleis heeft twee 
verdiepingen en beslaat een heel 
blok. Drie van de deuropeningen 
leiden tot een ruime 
binnenplaats, terwijl een andere 
poort leidt naar een kleinere 
binnenplaats op een iets hoger 
niveau. De grootste van de twee 
binnenplaatsen staat bekend als 
de Neptunus Courtyard, naar 
het bronzen beeld van de God 
aldaar. De kleinere binnenplaats 
- de Prince Alfred Courtyard, 
ook bekend als Pinto’s Clock - is 
vernoemd naar één van Koningin 
Victoria’s zonen ter herdenking 
aan zijn bezoek aan Malta in 1858.

Net zoals bij de paleizen uit 
de Renaissance in Italië was 
de belangrijkste verdieping de 

eerste, de Piano Nobile. De 
begane grond werd gebruikt 
voor stallen en opslag. De 
belangrijkste trap, die leidde naar 
de Piano Nobile werd gebouwd 
door Grootmeester Hughes de 
Loubenx Verdala, geïdentificeerd 
door de wolf in het wapen. De 
rechter passage leidt tot wat 
vroeger de zetel van het Huis van 
Afgevaardigden was. De lunetten 
boven de ramen in deze passage 
zijn het werk van Nicolò Nasoni 
da Siena. Zo’n honderdzestig jaar 
later werden overeenkomstige 
werken geschilderd door de 
Maltese kunstenaar Giovanni 
Bonello. Samen zijn de twee series 
complementair en tonen Maltese 
en Gozitaanse landschappen, 
zoals ze toen waren. De Tapestry 
Chamber in de Armoury Corridor 
is een indrukwekkende hal, waar 
de leden van de Orde vergaderden. 
Hier vindt men de kostbare 
verzameling van Gobelins 
Wandtapijten, die de naam aan 
deze kamer geven. Deze prachtige 
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wandtapijten verbeelden flora en 
fauna uit drie continenten.
Aan de linkerkant van de lobby, 
bovenaan de belangrijkste trap, 
is een andere gang, die bekend 
staat als de Entree Corridor. Ook 
deze is versierd met schilderijen 
van Nicolò Nasoni, met scènes 
van zeeslagen tussen de Orde en 
de Ottomaanse Turken, blijkbaar 
een onderwerp na aan het hart 
van deze zeevarende ridders.

De eerste deur aan de 
rechterkant van de hal leidt 
naar de State Dining Room. De 
volgende deur langs de entree 
leidt naar de Hall of the Supreme 
Council, ook wel bekend als de 
Troonzaal. Net als alle andere 
plafonds van de Piano Nobile, is 
het houten plafond van deze zaal 
uitvoerig beschilderd, maar het 
belangrijkste hier is een frieze 
van twaalf fresco’s van Matteo 
Perez d’Aleccio die in Malta 
werkte tussen 1576 en 1581.

Aan het einde van de muur staat 
de troon, eerst bezet door de 

Grootmeesters en vervolgens 
door de Britse Gouverneurs. In de 
hal tegenover de troon vindt men 
een werk van gebeeldhouwde 
troubadours; er wordt gezegd dat 
dit werk uit het het vlaggenschip 
van de Orde komt, ‘the Great 
Carrack of Rhodes’, één van de 
schepen die de ridders naar 
Malta heeft gebracht.

Een deur van de Troonzaal leidt 
naar de ambassadeurskamer. 
Ook wel bekend als de Red Room, 
vanwege de kleur van het damast 
die de muren heeft.

Een deur van de 
ambassadeurskamer leidt tot 
de Paggeria; de Pages’ Waiting 
Room. Een deur van deze kamer 
leidt weer naar een gang die in 
een rechte hoek staat naar de 
hal. Deze staat bekend als de 
Prins van Wales Corridor ter 
herdenking aan het bezoek van 
koning Edward VII, toen Prins van 
Wales, in 1862.



30 •  Havengebied

Voormalige ingang naar het arsenaal

Wandtapijt in de Raadzaal

De Ambassadeurskamer

De Grote Raadzaal

De hal
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The Pages’ Room

Het Paleis van de 
Grootmeesters
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Toen de beroemde en 
controversiële schilder moest 
vluchten voor de pauselijke 
autoriteit, vanwege het plegen 
van een moord in Rome, koos hij 
Malta als zijn thuis. Zijn enorme 
talent werd veilig gesteld door 
de  Ridders van Sint Jan en later 
kreeg hij gratie van de Paus. 
Caravaggio produceerde een 
aantal werken voor de Orde 
en kreeg door de Orde de titel 
“Knight of Grace”, verleend op 14 
juli 1608. Op 6 december werd hij 
echter verstoten na een hevige 
vechtpartij bij Fort Sint Angelo, 
gevolgd door zijn arrestatie. Na 
dit incident, slaagde Caravaggio 
erin te ontsnappen naar Sicilië, 
maar hij bleef een vluchteling, die 
van plaats naar plaats vluchtte tot 
aan zijn dood twee jaar later.

In 1608 schilderde hij, in opdracht 
van Grootmeester Alof de 

Wignacourt, de “onthoofding van 
Johannes de Doper”. De scène 
speelt zich af in een gevangenis, 
wat blijkt uit twee gezichten van  
gevangenen vanachter de tralies. 
Dit is één van Caravaggio’s meest 
gewaardeerde werken. Naast het 
feit dat het bekend staat om de 
visuele compositie, dramatische 
palet en de mix van spektakel en 
vroomheid, staat het ook bekend 
als het enige schilderij dat 
Caravaggio heeft gesigneerd.

Tegenover “de Onthoofding” 
vindt men het markante “St 
Jerome”. Dit meesterwerk 
toont de kerkleraar, schrijvend 
in de schaduw van de dood, 
vertegenwoordigd door de 
schedel op zijn schrijftafel, maar 
geestelijk beschermd door het 
aureool rond zijn kroon.

De Onthoofding van Johannes de Doper door Caravaggio

Caravaggio in Malta
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St. John’s Co-Cathedral

Grootmeester De la Cassière 
gaf in 1573 toestemming voor de 
bouw van een kloosterkerk van 
de Orde van Sint-Jan. Het werd 
in 1578 voltooid door de Maltese 
architect Gerolamo Cassar.

De buitenkant verraadt het 
weelderige interieur niet. 
Een  veranda boven de ingang 
ondersteunt het balkon, dat werd  
gebruikt door de Grootmeester 
om zichzelf na de verkiezingen te 
presenteren aan het publiek.

Het barokke interieur werd 
verfraaid door de Grootmeesters. 
Tevens werd het interieur verrijkt 
door de “Gioja” of gift, die elke 
ridder bij wet verplicht was te 
geven bij de toelating tot de Orde.
Mattia Preti “Il Calabrese” 
schilderde tussen 1662 en 1667, 
het leven van Johannes de Doper, 
de patroonheilige van de Orde, 
op het steen van het plafond. 
Het altaar is gemaakt van 

Lapis Lazuli en ander zeldzaam 
marmer. De Bisschoppelijke 
troon was gereserveerd voor de 
Grootmeester. De zijkapellen 
werden toebedeeld aan elk van 
de “Talen” van de Orde en de 
Grootmeesters die behoren tot 
elke specifieke taal zijn hier 
begraven. De poorten in de kapel 
van de Heilige Sacramenten zijn, 
net als de kandelaars op het 
hoofdaltaar, gemaakt van zilver.

De Grootmeesters die in Malta 
stierven, voordat de kerk 
was voltooid, zijn begraven in 
de crypte. De belangrijkste 
sarcofagen zijn die van La Valette 
en La Cassière.
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Mattia Preti, gewelf van schilderijen

Marmeren grafstenen vloer

ST JOHN’S CO-CATHEDRAL
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Our Lady of Philermos Chapel

Monument van de Grootmeesters

Vlaamse
wandtapijten

Een Kapel, behorende
tot één van de Talen

Hoofdaltaar
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Het Fort werd in 1551 door de Ridders gebouwd en was 
stervormig. In 1565, tijdens de grote belegering, viel het Fort in 
handen van de Turken.

Na de nederlaag op de Turken, 
kreeg het Fort door Laparelli haar 
huidige uiterlijk. Later werden 
verdere wijzigingen aangebracht,  
maar dit betrof de positie van 
de wapens, in plaats van de 
structuur. In de jaren 70 werd dit 
Fort gebruikt voor de opnames 
van de film Midnight Express.

De tuinen, ooit privé, zijn nu open voor het publiek. Er kan worden 
genoten van een prachtig uitzicht over de Grand Harbour en ‘The 
Three Cities’. 

The Upper Gardens zijn omringd 
door talrijke standbeelden, 
waaronder ‘Les Gavroches’ door 
de Maltese kunstenaar Antonio 
Sciortino. Er is ook een prachtige 
kleine tempel in de Lower 
Barrakka Gardens, gewijd aan 
Alexander Ball die de Maltezers 
tegen de Fransen leidde.

De Grand Harbour ligt in een inham van vier kilometer lang. Er 
zijn boottochten rond de haven, die een toelichting geven over de 
geschiedenis van het eiland.

De Grand Harbour wordt 
bewaakt door Fort St. Elmo 
en Fort Ricasoli. Naar het 
oosten, tegenover de hoofdstad, 
liggen Vittoriosa en Senglea. 
Valletta Waterfront is onlangs 
gerestaureerd en is nu een 
populair gebied voor bars
en restaurants.

FORT ST ELME

BARRAkkA GARDENS

THE GRAND HARBOUR
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Menselijke vorm

4000-2500 vC

Het Nationaal Museum
voor Archeologie

Het museum bezit een waardevolle collectie van prehistorische 
artefacten, zoals aardewerk, beeldjes en werktuigen. Persoonlijke 
en andere ornamenten uit de prehistorische en megalithische 
tempels vindt men er ook.  Tafelmodellen van deze tempels zijn 
permanent tentoongesteld en grafmeubels uit de Punische en 
Romeinse tijd worden ook tentoongesteld.

Staand Beeldje

4000-2500 vC 
Venus van Malta, Ħaġar Qim
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Uitrusting van RAF pilootRAF en Britse medailles

Nationaal Oorlogsmuseum

Het Nationaal Oorlogsmuseum is gehuisvest in Fort St. Elmo. Hier 
worden the George Cross, door koning George VI toegekend tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en de Gloucester Gladiator, één van de drie 
vliegtuigen die hier actief was tijdens de oorlog, tentoongesteld.







Rond de jaren ‘50 werd Sliema 
een zomerverblijf voor ‘the upper 
class’ en het duurde niet lang of 
het groeide uit tot een stad. De 
rijken bouwden er hun villa’s, 
weg van het ruigere gebied 
waar de vissers woonden. Toen 
de Britse militairen vertrokken, 
kwamen de toeristen. De huizen 
in Sliema werden afgebroken en 
flatgebouwen en hotels kwamen 
er voor in de plaats.

De promenade, waar wandelaars 
zomers genieten van de koelte 
van de zeewind, is waarschijnlijk 
het meest dichtbevolkte gebied 
van Malta. De voorstad kan een 
oudere afkomst claimen. Dit 

gehucht ontstond rond de oude 
kapel gewijd aan St. Julian, de 
patroonheilige van de jacht (voor 
het eerst gebouwd in 1580, maar 
vele malen herbouwd).

De vakantiehuizen van de Ridders 
zijn verdwenen met uitzondering 
van Bali’ Spinola, die zijn naam 
gaf aan de omgeving van de 
vissershaven van St. Julian’s.

Waar de sjieke vakantiehuizen 
ooit waren, zijn er nu de vele 
hotels, restaurants en pubs 
die St Julian’s tot de meest 
bruisende en populaire 
toeristische plaats in Malta 
maken, vooral voor de jongeren.

sliema & St Julians

Sliema en St. Julians zijn de belangrijkste plaatsen voor het toerisme in 
Malta. De steden bieden alles aan op het gebied van entertainment. 
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Paceville ontwikkelde zich tijdens de jaren ‘30 als een wijk van St 
Julians en is tegenwoordig het centrum van het nachtleven van Malta. 
De buitenwijk, gelegen tussen Spinola Bay en St. George’s Bay, zit vol 
met restaurants, discotheken en bars. Paceville heeft ook een mooi 
Casino. Nachtbrakers zullen volop vermaak vinden hier.

PACEVILLE
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THE THREE CITIES 

Het meest bekend zijn ze als ‘The Three Cities’. Maar de steden 
bij de haven hebben ook afzonderlijke namen, te weten, Birgu, 
Bormla en Isla.  

Oorspronkelijk was Birgu (nu 
Vittoriosa) een klein vissersdorpje 
verscholen achter een kasteel 
van onbekende oudheid, dat 
op het uiterste puntje van het 
schiereiland stond. Het kasteel, 
bekend als ‘Castrum Maris’, of 
Castell’a Mare, had een zekere mate 
van autonomie en was onafhankelijk 
van de Università; de gemeenteraad 
met zetel in Mdina.

Omdat Mdina te ver landinwaarts 
was besloten de Ridders zich 
in 1530 te vestigen in Birgu; 
in het Fort. Ze begonnen het 
dorp door middel van bastions 
te beschermen. Castell’a Mare 
werd versterkt en gescheiden van 
Birgu door een greppel.

Niet lang daarna werd het 
aangrenzende schiereiland, 
toen onbewoond en bekend 
als l’Isla, eveneens beschermd 
door bastions en tegen de 
tijd dat Claude de la Sengle 
Grootmeester was, was het 
voldoende bewoond om de naam 
“Città Senglea” te verdienen, 
uiteraard naar de Grootmeester.

Tijdens het Grote Beleg van 1565 
hebben de inwoners van Birgu 
en Senglea een dusdanige moed 
getoond dat de twee steden de 
eretitels van Città Vittoriosa (de 
Overwinnende stad), en Città 
Invicta (de Onoverwonnen stad) 
ontvingen. De agglomeratie die 
tussen Vittoriosa en Senglea ligt 
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werd Bormla genoemd
(nu Cospicua).

Kooplieden van verschillende 
nationaliteiten woonden in the 
Three Cities en handelden in 
slaven en andere koopwaar, 
overgenomen door zeerovers 

en de galeien van de Orde. Het 
kosmopolitisch karakter van de 
drie steden is nog te zien: er zijn 
in dit gebied meer “vreemde” 
Maltese familienamen te vinden. 

Omdat de Grand Harbour de 
thuisbasis was van de Britse 
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Middellandse Zeevloot, waren 
de drie steden een mierenhoop 
van activiteit. Op hetzelfde 
moment vestigden een aantal 
rijke reders zich met hun gezin 
in Birgu en Senglea. Omdat het 
in de nabijheid was van militaire 
installaties, leden the Three Cities 
vreselijk aan de bombardementen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog; 
Senglea in het bijzonder.

Met de onafhankelijkheid en de 
daaropvolgende sluiting van de 
militaire basis (een tableau in brons 
herdenkt de afscheidsceremonie), 
zijn op de werf  torpedobootjagers 
en kruisers door olietankers en 
vrachtschepen vervangen.

Ondanks het bombardement 
heeft Birgu nog steeds veel te 
bieden aan bezoekers, zoals 
een aantal 16e eeuwse huizen, 
waar de Ridders bij aankomst 
hun verblijfplaats van maakten: 
het Inquisitor’s Palace, de 
prachtige kerk van St. Lawrence 
en het Maritiem Museum. Het 
Inquisitor’s Palace, gebouwd 
in 1660, is een van de weinige 

overgebleven voorbeelden in 
Europa van deze bijzondere 
architectonische stijl en heeft 
waarschijnlijk alles overleefd, 
omdat er gedurende vijf eeuwen 
hoge ambtenaren in verbleven.

Het Paleis is een architectonisch 
meesterwerk en herbergt het 
Volkenkundig Museum. De kerk 
van St. Lawrence werd op een 
oudere middeleeuwse kerk 
gebouwd. Het werd verwoest 
door een brand, maar in 
1681 volledig herbouwd door 
Lorenzo Gafa. De twee torens 
zijn latere toevoegingen; de 
linker dateert uit de 18e  eeuw, 
de andere uit de 20e eeuw. In 
het Maritiem Museum worden 
scheepsmodellen, schilderijen, 
nautische instrumenten en 
wapens tentoongesteld, die de 
maritieme geschiedenis van 
Malta illustreren. Twee kamers 
zijn gewijd aan de maritieme 
geschiedenis van de Ridders van 
Sint Jan en de Britse marine. 
Een wandeling rond de bastions 
van Senglea kan zeer de moeite 
waard zijn. 



Het Zuiden
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Vlakbij het dorp ligt de 
archeologische site van Tas-Silg, 
waar nog steeds opgravingen 
worden uitgevoerd. De 
overblijfselen van de Neolithische 
megalithische gebouwen zijn 
hier te vinden, sterk aangepast 
door Punische en Byzantijnse 
structuren; ook zijn hier de enige 
overblijfselen van een moskee 
te vinden op het eiland en zijn er 
Normaanse munten gevonden.

Bij de ingang van de haven werd 
door de Orde Fort St Łucjan 
gebouwd, om zo een landing van 
zeerovers te voorkomen. Het 
werd tijdens WOII gebruikt als 
munitiedepot en is nu het Marine 
Research Centre.

marsaxlokk

Marsaxlokk, de haven in het zuidoosten, is een kleine maar pittoreske 
haven, waar de felgekleurde vissersboten voor anker liggen en waar 
de vissersvrouwen nylon tassen knopen voor de toeristen.

Marsaxlokk Bay, waar de 
vissershaven van Marsaxlokk 
deel van uitmaakt, wordt nu 
omgezet in een haven voor 
containerschepen.
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De westkust van Malta is steil, 
maar op sommige plaatsen kom 
je via spleten in de rotsen op 
zeeniveau. Een voorbeeld hiervan 
is Wied iż-Żurrieq. Deze smalle 
inham biedt een ankerplaats voor 
boten bij rustig weer. Bij tekenen 
van een storm worden de boten 
via een lier aan land gebracht. 

De boten bij Wied iż-Żurrieq 
worden nog steeds gebruikt 
voor visserij. Echter, de vissers 
ontdekken nu dat het lucratiever 
is om bezoekers mee te nemen 
naar de Blue Grotto.
De aanwezigheid van deze 

diepzeegrot, waarin de zee de 
kleur heeft van een ongelooflijk 
intens blauw, is al langer bekend 
bij de vissers. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, als het luchtalarm 
klonk, roeiden de mensen met hun 
boten de grot in voor de veiligheid.

Ten noorden van de Blue Grotto 
zijn de prachtige Dingli Cliffs. 
Hier steken de kliffen tot 250 
m boven de zeespiegel uit. Op 
sommige punten steken de kliffen 
rechtstreeks in zee, maar soms 
vormen ze kleine vlaktes, waarop 
geteeld wordt. De kliffen bieden 
een prachtig panorama.
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Deze tempel (Hagar Qim) uit 
de kopertijd werd gebouwd in 
2700 vC, maar onderging toen 
al verschillende wijzigingen. Om 
onbekende redenen is de as van 
de eerste structuur gewijzigd en 
werd de tempel zelf herhaaldelijk 
verlengd. Het soort steen dat 
gebruikt werd bij de bouw 
van deze tempel (Globigerina 
Kalksteen) is vrij zacht en relatief 
eenvoudig te bewerken. Om deze 
reden zitten er verschillende 
“patrijspoort” openingen in 

Hagar Qim. Een monoliet aan de 
buitenkant van de tempelmuur 
wordt geïnterpreteerd als bewijs 
van fallische aanbidding. In deze 
tempel is een zuil “altaar” met 
een ongebruikelijk gesneden 
decoratief palmblad gevonden, 
maar verder in geen enkele 
andere. Het is mogelijk dat deze 
zuil oorspronkelijk geen deel 
uitmaakte van de tempel maar er 
later werd geplaatst.

De ervaring leerde dat 
Globigerina Kalksteen niet 
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bestand was tegen slecht weer, 
waarna de bouwers van Mnajdra 
deze tempel optrokken uit de 
hardere Coralline Kalksteen, waar 
echter zeer moeilijk mee te werken 
was. De binnenmuren bestond uit 
een zachtere soort kalksteen.

De best bewaarde tempel 
van de drie is interessant, 
vanwege de geheime kamers 
die zijn verborgen in de dikte 
van de muren. Deze kamers 
communiceren met de tempel 

door het gebruik van geboorde 
gaten in de muur. Vermoed wordt 
dat de beelden van de Goden 
aan de voorkant hiervan werden 
geplaatst en dat de stem van 
de godheid, die de gelovigen 
‘toesprak’, afkomstig was van 
een verstopte “priester”. Een 
genezende sekte zou hier ook aan 
het werk kunnen zijn geweest, 
omdat er in deze tempel een 
aantal gebakken kleimodellen 
zijn gevonden van delen van 
het menselijk lichaam, met 
symptomen van ziekten.
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In de tijd dat de Maltese eilanden 
nog vastzaten aan het Italiaanse 
vasteland, liepen er dieren rond, 
zoals olifanten, nijlpaarden, 
herten en vossen. Met de 
opkomst van het zeeniveau, of 
het zinken van het land, of beide, 
werden de eilanden gescheiden 
van de landmassa en zaten de 
dieren vast op Malta. Dit vond 
plaats in het Kwartair tijdperk, 
ongeveer 10.000 jaar geleden 
en niet tijdens het Plioceen, 
5.000.000-1.000.000 jaar geleden, 
zoals eerder werd gedacht. Na 
verloop van tijd evolueerden deze 
gestrande dieren geleidelijk, wat 
resulteerde in een degeneratie 
van een aantal soorten. In 
verschillende delen van het 
eiland zijn fossiele beenderen 
van dieren ontdekt, maar de 
grootste concentratie tot nu toe 
is ontdekt in Gћar Dalam. In 
1917 werden twee menselijke 
kiezen gevonden in deze grot, 
waarvan werd verondersteld 
dat die toebehoorden aan de 

Neanderthaler. Nu zijn deze 
kiezen echter toegewezen aan 
een veel latere periode en kan 
worden aangenomen dat de mens 
nog niet was gearriveerd op Malta 
toen de dieren uitstierven en hun 
botten met de stroming mee naar 
Ghar  Dalam werden gevoerd. 
De mensen uit de Steentijd 
gebruikten Gћar Dalam als hun 
verblijfplaats rond 4000 vC, maar 
tegen die tijd waren deze dieren 
reeds uitgestorven.
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Het Hal Saflieni Hypogeum is 
gebouwd tussen 4100 en 2500 
vC en in 1902 door een groep 
arbeiders ontdekt. Het Hypogeum 
bestaat uit drie niveaus, waarvan 
alleen het eerste openbaar is.

Het Hypogeum werd zowel 
gebruikt als begraafplaats (de 
beenderen van ongeveer 7000 
mensen zijn hier gevonden) en als 
tempel waar vruchtbaarheidsriten 
plaatsvonden. De talrijke beeldjes 
die hier gevonden zijn lijken dit 

aan te geven (ex: de “Sleeping 
Lady”, nu ondergebracht in het 
Nationaal Archeologisch Museum 
van Valletta).

De ‘Chamber of the Oracle’ is 
bijzonder interessant: het dak is 
versierd met een boommotief, 
die de Boom des Levens voorstelt 
en een kleine nis versterkt 
de stem en creëert een echo. 
Hier vandaan verkondigden de 
priesters waarschijnlijk 
hun orakels.
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Op geen enkele andere plaats 
in Malta is de evolutie van de 
prehistorische tempelbouw 
beter toegelicht dan bij de 
megalithische tempels van 
Tarxien. De vroegste tempels, 
nu helaas in staat van verval, 
gaan terug tot 2200 vC, terwijl 
de meest recente van de vier 
tempels zo’n vier honderd jaar 
later in volle glorie verscheen.

De spiraal, als een decoratief 
motief, is te vinden op veel 
plaatsen in Europa vanaf de 
Noord-Atlantische kust tot de 
Egeïsche Zee. Degenen in Tarxien, 
zijn mogelijk onafhankelijk 

uitgevonden of op z’n minst 
ontwikkeld. Het standbeeld, 
oorspronkelijk 2,5 meter hoog, 
vermoedelijk een moedergodin, 
is in tweeën gebroken en het 
bovenste gedeelte ontbreekt. 
Het was waarschijnlijk het 
grootste stenen sculptuur dat 
ooit is gevonden in de tempels. 
Er is veel gespeculeerd over 
de betekenis van de beelden 
van de ‘Fat Ladies’, gevonden 
in de meeste van de Maltese 
tempels. Het is mogelijk dat 
het voorbeelden waren van 
vruchtbaarheidsgodinnen, 
die veel in het Middellandse 
Zeegebied voorkwamen.

TARXIEN TEMPelS
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Het Centrum
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Door de positie is Mosta een 
belangrijk kruispunt op de route 
voor reizigers, die vanuit het 
zuiden en het oosten naar het 
noorden van het land trekken.

De belangrijkste attractie is nu 
de monumentale kerk, gewijd 
aan ‘the Assumption’. Het ronde 
design is geïnspireerd op het 
Pantheon in Rome. De koepel 
is de derde grootste in Europa, 
de twee andere koepels staan 
in Rome en Londen. De bouw 
werd gestart in 1833 en de 
kerk werd ingewijd in 1871; het 
werd gebouwd rond en op een 
vroegere kerk die nog steeds 

werd gebruikt tijdens de periode 
van de bouw. In ons huidige 
tijdperk zou het kunnen lijken 
dat de bouw extreem lang heeft 
geduurd, maar we mogen niet 
vergeten dat de werkzaamheden 
aan de kerk op vrijwillige basis 
werden uitgevoerd; in de weinige 
vrije tijd die de arbeiders tot hun 
beschikking hadden. Daarom 
is het net als de bouw van veel 
andere oude kerken in Malta een 
waar bewijs van het geloof.

In 1942 drong een bom van 
duizend pond St Mary’s binnen, 
doorboorde de koepel en rolde 
naar binnen zonder te ontploffen.

mosta

Geografisch gezien is Mosta ongeveer het centrum van het eiland 
Malta en werd destijds beschouwd als voldoende landinwaarts om 
relatief veilig voor zeeroveraanvallen te zijn. 
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Tijdens de Middeleeuwen 
was Mdina de zetel van de 
gemeentelijke overheid en het 
administratieve centrum, evenals 
een verzamelplek voor de milities 
bij een vijandelijke aanval.

Op dit moment bouwden ook 
een aantal religieuze Orden hun 
kloosters buiten de muren van 
Mdina en vestigden zich in Rabat 
en haar omgeving.

Toen de Orde van de Ridders in 
1530 arriveerden, beseften ze 
dat ze beter af zouden zijn als zij 
zich vestigden bij de haven, waar 
hun galeien voor anker lagen. 
Vanaf die tijd werd Mdina en haar 
bewoners met rust gelaten.

Toen Valletta werd gebouwd en 
uiteindelijk in 1571 de hoofdstad 
werd van de Maltese eilanden, 
degradeerde Mdina naar zijnde 
de Città Vecchia (de Oude Stad). 
Een deel van de inwoners van 
Mdina migreerden naar de 
nieuwe stad, maar onder degenen 
die bleven, waren de adellijke 
families van Malta, die daar nog 
in hun voorouderlijke huizen 
verbleven; Dit had tot positief 
gevolg dat een aantal oude 14e 
en 15e eeuwse huizen en paleizen 
behouden bleef. De oude Maltese 
adellijke families hadden grote 
boerenbedrijven in handen en 
van oudsher kwamen de boeren 
op de traditionele datum van 
de Mnarja (een eeuwenoud 

mdina

De Arabieren verdeelden de Romeinse stad Melita in tweeën: de 
Citadel kreeg de naam Mdina (de stad) en de rest van de nederzetting 
kreeg de naam Rabat (de voorstad), namen waaronder ze nu nog 
steeds bekend staan.
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oogstfestival) naar Mdina om 
aan deze edelen hun jaarlijkse 
contributie te betalen. 

Dit feest werd en wordt nog 
steeds gevierd in het bos, 
genaamd de Buskett. Hier 
bouwden de Grootmeesters, 
in 1586, een jachtslot en 
zomerverblijf, bekend als Verdala 
Castle. Omdat het Romeinse 
recht verbood om graven in 
de stad te hebben, waren de 
catacomben gevestigd buiten 
de muren van Melita (nu 
Mdina). Hier is ook, volgens de 
overlevering, de grot waar de 

heilige Paulus voor drie maanden 
gevangen werd gehouden.

De hoofdingang van de stad 
werd in 1724 opgericht door 
Grootmeester De Vilhena, ter 
vervanging van een vroegere 
ophaalbrug. De contouren zijn 
nog steeds zichtbaar aan de 
rechterkant van de huidige 
poort. Je komt er via een smalle 
stenen brug over een slotgracht, 
gegraven door de Arabieren 
en is uitgerust met trofeeën 
van wapens en leeuwen - de 
leeuw maakt deel uit van  het 
wapenschild van Grootmeester 



Vilhena. Aan de buitenkant is een 
Latijnse inscriptie, die de datum 
en sommige details van de bouw 
van de nieuwe poort geeft. Er is 
ook een prachtig gesneden trofee 
in steen, versierd met martial en 
triomfantelijke symbolen en met 
het wapen van de Grootmeester 
op wit marmer, omringd door het 
wapenschild van de stad Mdina 
en Vilhena.

Aan de binnenkant vindt men de 
wapens van Antonio Inguanez 
met een Latijnse inscriptie, die 
de onderdrukte opstand van 
1428 herdenkt.  Stenen snijwerk 
roept herinneringen op aan de 

patroonheiligen van de stad: St 
Paul, St Publius en St Agatha. Een 
onthoofd Romeins standbeeld, 
nu in het Museum van Romeinse 
Oudheden, was ooit ingekapseld 
in de hoofdingang.

Er zijn veel mooie gebouwen 
en monumenten in deze kleine 
stad, waaronder het 18e eeuwse 
Vilhena Palace, waar nu het 
Natuurhistorisch in gevestigd 
is, de elegante paleizen van 
Villegaignon Street en uiteraard 
de indrukwekkende en 
sobere Kathedraal.
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Kathedraal van St Paul

Volgens overlevering was de 
oudste Kathedraal gewijd aan 
de Heilige Maagd en Moeder 
van God. Het werd ontmanteld 
in de Moslimperiode, maar na 
de Normandische verovering 
weer gereconstrueerd en 
gewijd aan St Paul.

Deze oude kerk werd verbouwd 
en meerdere malen vergroot. 
In 1419 werd een rechthoekige 
vleugel toegevoegd aan de 
kerk. In 1626 voegde Bisschop 
Baldassarre Cagliares een 
verdieping toe aan de achterkant 
en in 1679 legde Bisschop Molina 
de eerste steen van het koor, die 
werd ingehuldigd op 28 juni 1682. 

De aardbeving van 11 januari 
1693 vernietigde de oude kerk 
bijna volledig met uitzondering 
van de sacristie en het nieuw 
geconstrueerde koor. De laatste 
was al verfraaid met een mooi 
altaarstuk, een schilderij van de 
Conversie van St Paul en een 
fresco van St Paul’s Shipwreck, 
evenals vijf andere werken, allen 
geschilderd door Mattia Preti 
(1613-1699). Allen hebben de 
aardbeving overleefd.

De bouw van een grotere 
Kathedraal in de nieuwe 
barokstijl werd onmiddellijk ter 
hand genomen door de Maltese 
architect Lorenzo Gafa, die elf 
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Kathedraal museum

Het museum van de kerk op 
Archbisop Square is een imposant 
paleis, die een mooie collectie 
van kunst en archeologie en 
belangrijke archieven huisvest.

Het gebouw, in 1744 voltooid, 
werd gebouwd als een 
bisschoppelijk seminarie en 
diende dit doel tot het eerste 
decennium van deze eeuw. 
Het werd daarna gebruikt door 
kerkelijke instellingen, tot 
het op 5 januari 1969 als het 
Museum van de Kathedraal, 

werd ingehuldigd door Sir 
M. Dorman, gouverneur van 
Malta. Het grootste deel van de 
kunstcollecties is afkomstig uit 
een erfenis van graaf Saverio 
Marchese (1757-1833).

Een onlangs geopende grote zaal 
rechts van de ingang dient voor 
de tijdelijke tentoonstelling van 
nieuwe aanwinsten, maar de zaal 
wordt ook aangeboden aan lokale 
kunstenaars en voor het houden 
van eenmanstentoonstellingen.

jaar eerder het apsis koor had 
gebouwd. Er was geen behoefte 
aan een nieuw plan. Gafa had 
al eerder een plan en een 
houten model voor een kerk in 
de nieuwe barokstijl ingediend, 
wat reeds op 18 mei 1692 door 
het College was  onderzocht 
en goedgekeurd, acht maanden 
voordat de aardbeving plaatsvond.

De nieuwe Kathedraal werd 
voltooid en door bisschop Cocco 
Palmieri (1684-1713) ingewijd in 
oktober 1702, wiens wapenschild 
samen met die van de regerend 
Grootmeester Fra Ramon Perellos 
(1697-1720) en van de stad Mdina,
werden geplaatst op de gevel 
boven de hoofdingang.



RABAT

Zowel Rabat als Mdina liggen op een heuvel en zijn vanaf het 
gehele eiland en daarbuiten te zien. Beide steden zijn al voor 
duizenden jaren bewoond.

Rabat bezit een groot deel van de 
oude Romeinse stad, die door de 
Arabieren teruggebracht werd tot 
zijn huidige omvang. Dit verklaart 
hoe het mooie herenhuis met 
de mozaïek bestrating, ooit 
behorende tot de Romeinse 
stad Melita, nu deel uitmaakt 
van Rabat als het Museum van 
Romeinse Oudheden.

Het gebied rond Rabat stond 
aan de basis van de introductie 
van het Christendom op Malta: 
van Apostel Paulus, in 60n Chr. 
onder arrest op weg naar Rome 
en gestrand op het eiland, wordt 
gezegd dat hij drie maanden in 
een grot zou hebben geleefd onder 
de muren van de oude Romeinse 
stad. ‘St Paul’s Grotto’ diende 
als centrum voor zijn activiteit in 

de oprichting van een primitieve 
Christelijke gemeenschap.

Sindsdien is het gebied, waar 
een kerk boven uit torent, 
gewijd aan St Paul. Hier bevond 
zich in de middeleeuwen een 
belangrijke begraafplaats. 
Begrafenissen binnen de stad 
waren verboden. Het gebied buiten 
de gracht, vanaf St Paul’s Grotto 
naar Buskett, wemelt van de 
begraafplaatsen - van heidense, 
joodse of christelijke oorsprong 
- gegraven in de rotsen door de 
Feniciërs, Grieken , Romeinen en 
Byzantijnen. Hun graven hebben 
een rijke verscheidenheid aan 
architectonische elementen. De 
grootste daarvan zijn die van St. 
Paul en Sint-Agatha in het Hal-
Bajjada gebied.
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Het plein van Rabat wordt 
gedomineerd door de kerk van 
St Paul. Het staat op de plek 
van het huis van de Romeinse 
gouverneur, Publius, die zich tot 
het Christendom liet bekeren 
door St Paul. De kerk werd 
ontworpen door Francesco 
Buonamici, de architect die de 
barokke stijl bracht naar Malta en 
werd gebouwd door Lorenzo Gafa 
tussen 1656 en 1681. De kerk is 
vooral bekend om zijn ongewone 

Deze catacomben zijn zeker 
een bezoek waard en in de 
zomer bieden ze ook koelte. In 
het doolhof van gangen zijn er 
heidense, joodse en christelijke 
catacomben met een breed scala 
van soorten graven .

Bijzonder zijn de agape tafels 
van triclinium; ronde tafels 
uitgehouwen uit de rots waar 
mogelijk herdenkingsfeesten 
plaatsvonden op de verjaardagen 
van sterfgevallen.

gevel met drie portalen. Binnen 
zijn vele kunstwerken aanwezig 
van scènes uit het leven van 
St. Paul. Bij de hoofdingang is 
een trap die leidt naar St Paul’s 
Grotto, eens de bestemming van 
frequente bedevaarten.

Het ligt in het hart van Rabat. St 
Paul zocht hier, tijdens zijn verblijf 
in Malta, beschutting . Aan de 
stenen werden wonderbaarlijke 
krachten toegekend.

ST PAUL’S CHURCH & grotto

De grafkelders van St Paul en St Agatha
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He museum van de Villa omvat 
een luxueus ingericht herenhuis, 
behorende tot een vermogend 
persoon uit Romeins Malta. De 
plek, ontdekt in 1881 en verder 
opgegraven tussen 1920 en 1924, 
bevat een aantal fijn-mozaïek 
polychrome vloeren en een 
aantal originele architectonische 

elementen. Een aantal kamers 
werd gebouwd om de mozaïeken 
te beschermen en een bovenzaal 
werd toegevoegd, om zowel 
tentoonstellingsruimte als een 
geschikte ingang te bieden. De 
neoclassicistische zuilengalerij 
werd in 1925 voltooid.

roman villa - domus romana
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De stad San Pawl il-Baћar heeft 
vele herinneringen aan zijn 
naamgenoot. Hier vindt men 
Gћajn Razul; ‘de Apostel’s Fount’, 
wat bekend staat als plek waar 
de Apostel zijn dorst heeft gelest 
na zijn schipbreuk en de kerk van 
San Pawl Milqi, de plaats waar de 
heilige Paulus werd verwelkomd 
door Publius, de Romeinse 
Gouverneur. Een aantal kerken 
zijn achtereenvolgens op deze 
plek gebouwd en op het laagste 
niveau van de archeologische plek 
zijn Romeinse overblijfselen aan 
het licht gekomen.

Tot enkele decennia geleden 
was Bugibba een rotsachtige 
en kale landtong met geen 
bijzondere bezienswaardigheden; 
op de punt staat een kleine 
kustelijk bezetting van de Orde 
dat een oudere wachttoren 
omvat. Tegenwoordig is het een 
toeristische hub en bruist het 
vooral in de zomermaanden 
van de activiteiten. Clubs, lido’s 
en restaurants bezetten de 
boulevard tot aan Qawra.

sT paul’s bay

Het gebied van St Paul’s Bay is een paradijs voor zowel jonge als 
oudere toeristen. Zelfs de lokale bevolking ziet dit gebied als 
vakantiebestemming. Buitenlanders vinden het grappig dat in zo’n klein 
zonnige eiland er een cultuur bestaat van het hebben van een zomerhuis.

Bugibba
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QAWRA

Qawra, een district van St Paul’s 
Bay, ligt in het noordoosten van 
Malta. Het is de thuisbasis van 
vele hotels en restaurants en 
populair onder toeristen. Hoewel 
er geen strand is, zwemmen veel 
mensen vanaf de rotsen, die ook 
voldoende ruimte bieden om te 
zonnebaden. Langs de kust zijn 
er vele watersportactiviteiten, 
waaronder (speed)boottochtjes. 

Casino’s, bars en clubs zijn een 
belangrijk onderdeel van deze 
kleine stad.

Onlangs is er een Nationaal 
Aquarium geopend. Het aquarium 
heeft zesentwintig tanks, een 
walk-through tunnel voor 
volwassenen en één speciaal 
ontworpen voor kinderen.







Mġarr, vroeger bekend als Mgiarro, is een stadje in het 
noordwesten van Malta. Mġarr is een landelijk dorpje, gelegen 
in een geïsoleerd gebied, ten westen van Mosta en omgeven door 
prachtige akkers en wijngaarden.

Mġarr heeft een agrarische 
geschiedenis en was geliefd bij 
de patricische families uit  Mdina. 
Na verloop van tijd is het land 
opgesplitst aan de nazaten.

Mġarr is  gegroeid, maar wordt 
nog steeds beschouwd als 
een landelijk stadje met frisse 
en schone lucht, weg van de 
industriële steden van Malta. In 
de loop der jaren heeft het ook 
een reputatie opgebouwd als 
één van de beste plaatsen waar 

men de Maltese specialiteiten 
gestoofd konijn en slakken in 
knoflook kan eten. De meeste van 
deze restaurants liggen rond de 
Mġarr parochiekerk. Deze kerk is 
bekend om zijn eivormige koepel.

Mġarr heeft twee belangrijke 
prehistorische sites - Ta ‘Hagrat, 
die nog steeds in goede staat 
verkeert, staat in een veld in de 
buurt van het centrum; de andere 
Ta ‘Skorba, is opgegraven in 1963 
en ligt buiten het dorp.
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In 2009 is Mellieħa, dankzij haar duurzame initiatieven, er in 
geslaagd de titel van excellentie te behalen.

Mellieħa ligt op een reeks van 
heuvels, in het noordwesten van 
Malta. De ligging, 150 meter 
boven de zeespiegel, biedt een 
prachtig uitzicht rondom. De 
omliggende gebieden worden 
gekenmerkt door heuvels, 
valleien, grote grotten, beschutte 
gebieden, vruchtbare grond en 
natuurlijk bronwater.

De natuur is absoluut de 
belangrijkste attractie van 
deze stad - mooie vruchtbare 
valleien zorgen voor prachtige 

wandelingen. In de vallei, net 
onder de kerk, ligt het grootste 
zoetwaterreservoir van Malta. Dit 
is een zoetwater toevluchtsoord 
voor trekvogels; in feite is het een 
vogelreservaat. Verder omhoog 
tegenover de heuvel van het dorp 
vindt men de Rode Toren.
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Stranden en Baaien

Gezegend met meer dan 200 dagen zon, biedt het noordelijk gebied 
enkele van de mooiste stranden van het eiland. De meest beroemde 
stranden van Malta zijn te vinden aan de westelijke kust tot aan het 
noordelijkste puntje, Mellieħa. Hier is het langste zandstrand van 
Malta en de kalme wateren van de baai maken het een ideaal strand 
voor gezinnen.

PARADISE bAY
Deze lange strook strand, gelegen 
tegenover een vogelreservaat, staat 
onder de bevolking bekend als 
Ghadira Bay. Hoewel zeer populair 
bij  Maltezers en toeristen, is het 
vooral een familiestrand vanwege 
de ondiepe wateren.

Dit prachtige strand met het 
kristalheldere water ligt zeer dicht 
bij de Cirkewwa ferry terminal en 
biedt uitzicht op Gozo.
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In Anchor Bay zit het heldere water 
vol vis, waardoor het een perfecte 
plek is voor duikers. Robert Altman 
nam de film’ Popeye’ met Robin 
Williams hier op.

Dit strand is een van de meest 
idyllische en minst bezochte 
stranden, vanwege de lange trap er 
naar toe. Ondanks de inspanningen 
is het zeker de moeite waard.

aNCHOR bAY RIVIERA bay



Het Noorden • 99

GNEJNA bAY GOLDEN bAY

Gnejna is een pittoresk strand en 
biedt mooie wandelingen rond 
de baai. Het strand kan druk zijn, 
maar men kan dit onvluchten 
door een plaatsje op de rotsen
te zoeken. 

Dit strand is een van de best 
uitgeruste stranden als het gaat 
om de verscheidenheid aan 
watersporten, ijsjes en warme 
lichamen. Het is er doordeweeks 
druk en op feestdagen en 
zondagen overvol.



gozo & comino





Het eiland Comino

Het kleine eiland is vernoemd naar een plant, die groeit op de 
kiezels: het komijnzaad. De beroemde Blue Lagoon met het 
kristalheldere water trekt duizenden touristen. 
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Voor lange tijd was Comino een 
onveilige plek om te wonen. Toch 
wordt dit kleine eiland af en aan 
bewoond en de bevolkingscijfers 
fluctueren van nihil tot schaars. 
In 1416 verzocht de Aragonese 
koning, Alphonse V, om een 
toren op Comino te bouwen 
als afschrikmiddel tegen de 
zeerovers die het tot hun basis 
hadden gemaakt. Maar de 
mensen van het eiland moesten 
tweehonderd jaar wachten, 
voordat het werk ter hand werd 
genomen. Uiteindelijk werd 
de Toren van Comino in 1618 

afgewerkt onder Grootmeester 
Alof de Wignacourt. 

Ondanks de bescherming van 
de toren, waren de mensen 
huiverig om Comino tot hun thuis 
te maken en de oude kerk werd 
hier in 1667 ontwijd als zijnde 
vervallen. In 1716 werd de kerk 
hersteld en opnieuw ingewijd 
en tegen die tijd was het eiland 
tot op zekere hoogte herbevolkt. 
Met zijn handvol inwoners en 
één hotel heeft Comino zelfs nu 
een air van een verlaten maar 
prachtig eiland.
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BLUE LAGOON

De belangrijkste attractie van 
Comino is de Blue Lagoon aan 
de westkust van het eiland. Het 
kristalheldere water en de witte 
zandstranden zijn perfect om te 
zwemmen en te snorkelen.

Aan de overkant van het kleine 
zandstrand ligt het kleine eilandje 
Cominotto. Op een paar meter 
afstand van een grot, die leidt 
naar de open zee, ligt nog een 
zandstrandje. De overtocht naar 
Cominotto kan zwemmend of met 
de boot worden gemaakt.  
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Het kleine zusje van Malta is 
anders, omdat het vruchtbaarder, 
pittoresker en ongerepter is; maar 
wat Gozo echt anders maakt van 
Malta zijn de Gozitanen.

Deze sobere en stoere mensen 
lijken het bewijs tegen diversiteit 
te zijn; hun karakter is getemperd 
door ontberingen en voortdurend 
gevaar en als gevolg van 
frequente beproevingen zijn zij 
en hun nakomelingen sterk en 
veerkrachtig geworden. Malta en 
Gozo delen dezelfde geschiedenis 
en historische overblijfselen. 
Maar Gozo heeft meer aan 
tegenslagen te verwerken gehad; 
grotendeels onbeschermd, is het 
eiland meerder malen verwoest 
door piratenaanvallen en bij 
één gelegenheid, werd de hele 
bevolking in slavernij meegenomen

Sommigen Gozitanen, vooraf 
gewaarschuwd voor een dreigende 
invasie, zoals de Great Siege, 
zochten hun toevlucht in de 
vestingsteden van Malta en een 
aantal van de ouderen werd 
geëvacueerd naar Sicilië, maar 
altijd keerden ze, zodra het voor 
hen veilig was, terug naar huis. Ook 
de Gozitanen, vrijgekocht van de 
slavernij, keerden terug naar huis, 
maar hebben er nooit voor gekozen 
zich ergens anders definitief te 
vestigen. Rijk geworden in het 
buitenland, keerden ze terug naar 
Gozo en bouwden grote huizen om 
hun succes te bewijzen Wat Gozo 
misschien zo speciaal maakt, is 
de liefde en stille trots van haar 
inwoners voor hun vaderland. 
Deze trots is onder andere terug 
te vinden in de schoonheid van 
hun kerken.

Gozo
Een wereld apart. Een rustiger, meer afgelegen en ontspannen manier 
van leven met een nog steeds bloeiende landbouw en visserij.
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VICTORIA

Ook wel aangeduid door de Gozitanen, als Rabat, is Victoria de 
belangrijkste stad in Gozo. In deze stad is oud verweven met modern. 

Het ligt in het centrum van het 
eiland en is sinds de Romeinse 
tijd de hoofdstad van Gozo. 
Niets structureels oud heeft 
het overleefd, maar in de 
kronkelende straatjes en steegjes 
van de stad, vindt men prachtige 
balkons en grote paleizen die de 
kenmerken onthullen van de lokale 
architectuur. Tegenwoordig is 
Victoria erg populair onder toeristen 
en Maltezers die een weekendje het 
zustereiland bezoeken.

it-tokk

Dit gebied is waarschijnlijk altijd het centrum en marktplaats van 
Victoria geweest en is het nu nog steeds. In de ochtend wemelt It-Tokk 
van de activiteit. In de zijstraten rond het plein kan men heerlijke Gozo-
nougat, de bankuncini (amandelgebak) en pasti tas-salib kopen, wat de 
zoete specialiteiten van Gozo zijn.
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de citadel

De Citadel is een historisch, versterkt medina, dat in het hart van 
Victoria, Gozo ligt. Het noordelijke deel van de citadel ligt nu in 
puin, terwijl het zuidelijk deel, waar de kathedraal ligt, intact is. De 
muren zijn onlangs in hun oude glorie hersteld.

De Citadel is gebouwd op een 
van de vele vlakke heuvels in 
het centrum van Gozo. Haar 
oorsprong kan worden herleid tot 
de late Middeleeuwen. Vroeger 
was de gehele bevolking van Gozo 
verplicht om na zonsondergang 
binnen deze muren te schuilen. 

De muren zelf dateren uit de 16e 
tot 18e eeuw. Het merendeel 
van de gebouwen binnen de 
Citadel ligt in puin, maar 
de oude rechtbank en  ‘Old 
Governor’s Palace’ worden nog 
steeds gebruikt als Rechtbank. 
Ook vindt men nog de oude 



gevangenis, het Arsenaal van 
de ridders, het Archeologisch-,  
Natuurhistorisch,- en het 
Folklore museum.

De Kathedraal, samen met het 
Bisschoppelijk paleis en het 
Kathedraalmuseum, domineert 
de Citadel.

De Kathedraal, ontworpen door 
de Maltese architect Lorenzo 
Gafa, in de vorm van een Latijns 
kruis, werd tussen 1697 en 1711 
gebouwd. Binnenin ziet men 

direct het platte plafond met een 
prachtige trompe l’oeil afbeelding 
van de binnenkant van een 
koepel, geschilderd door Antonio 
Manuele van Messina in 1739. Er 
zijn schilderijen van de Maltezers 
Giuseppe Hyzler, Michele Busuttil 
en Tommaso Madonia.

Ook van belang zijn het hoge 
altaar met inlegwerk van edel 
malachiet, de doopvont en de 
replica aan weerszijden van de 
hoofdingang, gebeeldhouwd uit 
blokken van Gozo onyx.
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De Kathedraal
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FOLKLORE MUSEUM

Dit museum is gevestigd in Middeleeuwse panden met Siciliaanse 
kenmerken, in een klein dorp, Gћarb. Exposities bestaan uit 
landbouwwerktuigen, items met betrekking tot de katoenindustrie, 
werktuigen die in verschillende ambachten gebruikt werden en een 
aantal traditionele kostuums.
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Archeologisch MUSEUM

Het archeologisch materiaal gevonden in Gozo is nu tentoongesteld in dit 
17e eeuwse pand ‘Casa Bondi’. Belangrijk zijn de scherven uit de Gћar 
Dalam periode (5000 vC), gevonden op Gћajn Abdul, waarschijnlijk de 
oudste ooit gevonden op de Maltese eilanden en de Majmuna grafsteen, 
een mooi marmeren inscriptie in Kufic tekens daterend uit 1174 n Chr.

Unieke artefacten, uit de Steentijd, de Tempelperiode en de 

Bronstijd (5200-700 vC) zijn gevonden op de stenen cirkel 

in Gozo.





De Gozitanen noemen het “Il-Qawra”. Dit zout water bassin wordt 
omringd door hoge kliffen en kiezelstrand. De zee komt binnen door 
een natuurlijke tunnel in de 
rotsen, die een pool van helder 
zeewater creërt. De zee is hier 
warmer en uitstekend geschikt 
om te zwemmen, vooral voor 
kinderen. Het wordt dieper bij 
de tunnel. Er wordt aangeraden 
om in dit gebied te wandelen, 
want er zijn meer attracties een 
bezoek waard.

Dit is een enorme natuurlijke boog die oprijst uit zee. De zee rondom is 
intens blauw en biedt één van de mooiste snorkelplekken in Malta en 
Gozo. Er is een onderwatergrot 
van uitzonderlijke schoonheid 
in de buurt, die bekend staat als 
Il-Hofra tal-Bedwin. Men kan 
een tochtje maken in één van 
de kleine vissersboten vanaf de 
binnenzee, rond Azure Window 
Fungus Rock.
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DWEJRa

Dwejra is een gebied van uitzonderlijke schoonheid aan de 
noordwest kust van Gozo. De plek is een paradijs voor de liefhebber 
van geschiedenis, archeologie en geologie.

De lokalen noemen het ‘il-Gebla tal-Generaal’, omdat een Commandeur van 
de Orde van St John hier een plant zou hebben ontdekt, die lokaal bekend 
staat als Gћerq Sinjur. De plant werd 
beschermd door de Ridders van St 
John, want het zou geneeskrachtige 
eigenschappen bezitten. In 1744 
maakte Grootmeester Pinto de rots 
ontoegankelijk en tot midden van de 
vorige eeuw waakte er een voogd 
over Fungus Rock.

Binnenzee

FUNGUS ROCK

AZURE WINDOW
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TA’ PINU SANCTUARY

Dit is een nationaal heiligdom en een centrum van bedevaart voor de 
Gozitanen en de Maltezers. Hier is er een 16e-eeuwse kapel gewijd 
aan ‘Our Lady of the Assumption’, met een altaarstuk geschilderd door 
Amedeo Perugino in 1619.

De oude kapel met het originele schilderij is nog te zien aan het eind 
van de kerk, waar offergaven aan beide kanten van het heiligdom 
worden geplaatst.
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De Ġgantija of, zoals ook bekend, 
“The Giants’ Tower”, is de best 
bewaarde en veruit de meest 
indrukwekkende prehistorische 
tempel. Het is waarschijnlijk de 
mooiste van alle oude overblijfselen 
op deze eilanden en kan vergeleken 
worden met Stonehenge. Het werd 
ontdekt in 1826.

Ġgantija bestaat uit twee 
afzonderlijke binnenplaatsen, 
die niet met elkaar in verbinding 
staan. Ze staan bekend als de 
zuid-tempel, die groter, ouder 
(3600 vC) en beter bewaard is 
gebleven, met een vijf-apsis 
structuur en de Noord-tempel, 
die kleiner is en een latere 
toevoeging was (3000 vC), met 
een vier-apsis structuur. De 
binnenplaats van de zuid-tempel 
meet drieëntwintig meter van 
apsis tot apsis en de hoogte 
van de wand is tot acht meter 
bewaard gebleven, de hoogste van 
alle tempels. De boog was nog 
niet bekend als bouwstructuur 
en de spanwijdte van de apsis 
is vrij groot voor elk denkbare 
stenen dak. Hout- of dierenhuiden 
kunnen oorspronkelijk gebruikt 
zijn als dakbedekking. Twee 

soorten stenen werden gebruikt 
in de constructie; tal-Franka, de 
zachte steen, te gebruiken voor 
portalen en vloerplaten en tal-
qawwi, een hardere steen die werd 
gebruikt voor de constructie van 
de wanden.

De binnenzijde van de muren werd 
bepleisterd met rode oker, hiervan 
zijn sporen teruggevonden. De 
enorme megalieten vormen 
de buitenste wand (de grootste 
weegt enkele tonnen) en werden 
afwisselend, één horizontaal en 
één rechtop, gebouwd. De ruimte 
tussen de binnenste en buitenste 
wanden is gevuld met puin en 
aarde en dit gaf Ġgantija de nodige 
sterkte om meer dan 5000 jaar 
aan slijtage te weerstaan. De vloer 
is gedeeltelijk bedekt met zachte 
stenen platen en deels met Torba, 
of aangestampte aarde. Spiralen 
en kuiltjes sieren enkele van de 
vloerplaten. Men kan vandaag de 
dag nauwelijks de spiralen meer 
zien, maar toen de plek werd 
ontdekt, waren ze in een goede 
staat van bewaring, wat aangeeft 
dat de tempels toch een soort van 
dakbedekking ter bescherming 
gehad moeten hebben. 
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MARSALFORN

Dit is de meest populaire zomerbadplaats aan zee van Gozo. Vooral in 
de zomer, is de plek overvol met Gozitanen, Maltezers en toeristen.

Het begon als een vissersdorp en 
de vissers hebben nu nog  hun 
bootjes in een beschutte hoek van 
de baai liggen.

Verse vis is het hele jaar door 
in restaurants te verkrijgen. 
Tijdens het warme weer, kan men 
genieten van alle vormen van 
watersport. Op alle momenten 
van de dag, het hele jaar door 
is er busvervoer naar Victoria, 
maar in de zomer rijdt de bus 
vaker. Marsalforn heeft een 

klein zandstrand, verschillende 
hotels, vakantiewoningen, 
goede restaurants, vele 
souvenirwinkels met allerlei 
Gozitaans handwerk en andere 
toeristische voorzieningen.

Rond de westelijke kaap vindt 
men de baaien van Qbajjar, 
Xwejni en Wied il-Gћasri. Rond 
de oostelijke kaap liggen Gћar 
Qawqla, Gћajn Barrani en 
Ramla Bay.
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xwejni

Xwejni Bay is gemakkelijk te bereiken via Marsalforn of Żebbuġ. Er zijn 
twee ondiepe baaien met kleine kiezelstranden en rotsstranden die 
naar zee leiden. Het is ook een zeer populaire duikplek, vooral voor 
beginners. Het is de perfecte plek om te ontsnappen aan de drukte 
van Marsalforn.

Een paar vissersboten, boothuizen, restaurants en bars liggen 
verspreid langs deze prachtige kustlijn.

Deze prachtige vallei ligt vlakbij Ta ‘Dbiegi Hill en leidt naar een smalle 
kreek, bekend als Wied l-Għasri. Deze kreek is populair bij zwemmers 
en duikers om het heldere water en de onderwatergrotten.

Deze baai is net als Xwejni Bay ook een toevluchtsoord voor mensen 
die een rustige badplaats weg van het levendige Marsalforn zoeken.
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XLENDI

Xlendi, een dorp gelegen in het zuidwesten van Gozo, is een ander 
zomerverblijf voor de lokale bevolking en de toeristen. Net als alle 
belangrijke toeristische bestemmingen, is alles hier voorhanden, 
zoals bars, restaurants, vakantiewoningen en hotels.

Eens een vissersdorp, maar nu 
is deze prachtige inham met 
zandstrand omgetoverd tot een 
toeristische plaats. Dit is niet 
verwonderlijk, aangezien Xlendi 
Bay een van de meest pittoreske 
plaatsen van het eiland is. 
Naast strand en restaurants, 
kan men genieten van prachtige 
wandelingen langs beide kanten 
van de baai. Aan de rechterkant 

is er een uit de rotsen gehouwen 
trap, die je uiteindelijk naar 
een grot brengt bij de zee. Aan 
de linkerkant is er een langere 
wandeling mogelijk, waarbij je 
de vallei oversteekt via een oude 
stenen brug die leidt naar de 
Xlendi toren en de zoutpannen. 
De toren, gebouwd door 
Grootmeester Lascaris, waakt 
over de monding van de inham.
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RAMLA BAY

Ramla il-Ħamra is een fijn zandstrand aan de noordkust van Gozo, de 
beste van beide eilanden. De naam betekent “rood zandstrand” en het 
is een prima plek om te zwemmen en voor kinderen om te spelen. Het 
is zeer populair bij de lokalen en de toeristen en in de zomermaanden 
kan het moeilijk zijn om in het weekend een plekje te vinden.

Er wordt beweerd dat Ramla Bay 
het beste strand is van de Maltese 
eilanden. Het ligt aan het einde 
van een vruchtbare vallei, bezaaid 
met velden, gelegen aan de 
noordzijde van Gozo. Lokale boeren 
hebben nog steeds hun tuinen en 
boomgaarden aan beide zijden van 
de heuvels. Het strand bestaat uit 
een brede strook van rood zand. 
Zijn gouden-roodachtige kleur 
maakt dit strand anders dan alle 
anderen van de  Maltese eilanden.

Het omliggende gebied biedt 
niet alleen plezier en zon, maar 
heeft  ook een geschiedenis en 
een mythe.

De beroemde Calypso Cave kijkt 
uit over het strand. Naar deze 
grot wordt door Homer verwezen 
in ‘The Odyssey’. De zeenimf 
Calypso zou in deze grot hebben 
gewoond. Onder het zand liggen 
Romeinse overblijfselen en 
het is een Natura 2000-gebied;  
beschermde natuurgebieden 
van de Europese Unie.

Het strand is bereikbaar vanaf het 
dorp Xagħra. Xagħra ligt op één 
van de heuvels van Gozo en kijkt 
uit over de vallei. Vanaf Xagħra 
is het rond de veertig minuten 
lopen, maar het is ook met de 
bus bereikbaar.



Stranden en Kreken

Gozo zit vol met kleine stranden en kreken, waar men in de zomer 
volop van geniet. Sommige zijn moeilijk te vinden, terwijl andere alleen 
toegankelijk zijn via de zee. Hier zijn twee gekoesterde plaatsen. 

Dit strand ligt tegenover het eiland Comino, heeft een prachtig uitzicht 
en is bereikbaar vanuit het dorp Qala. Het kleine zandstrand met 
kristalhelder water maakt het een populaire plek voor de lokale bevolking.

Deze afgelegen inham, een prachtige plek om te zwemmen en te 
snorkelen, wordt steeds populairder en is erg druk in het weekend. 
Een klein kiezelstrand loopt langzaam af het water in. De baai trekt 
duikers aan naar verschillende grotten in de rotswanden en naar een 
nabijgelegen wrak van de veerboot.

De uitkijktoren van de Ridders, gebouwd in 1661, waakt over de baai.
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