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‘De Britten... Wat hebben díe nu voor ons gedaan?’

Videoverslag
■ Afscheid van
de antieke Malta Bus
volkskrantreizen.nl/video

Maltezen zijn nog steeds trots op hun Johannieters

Ridderstad

Malta
Va l l e t t a
Een hoofdstad in
de EU met maar
7000 inwoners en
21 straten: Valletta.
Eric van den Berg
zoekt binnen de
muren naar ridders
en geesten.

D
e Markies ontvangt van-
daag zelf. De boel is aan
kant in Casa Rocca Pic-
cola: het zal nauwelijks
opvallen dat hij er ook

echt woont. De schaakstukken op
het bord in de Bibliotheek staan in
slagorde opgesteld, het bestek in
de Eetkamer, de grote die in de zo-
mer wordt gebruikt, is gepoetst.
En granny, 90 jaar alweer, zal de
toerist niet in de weg lopen.

De Negende Markies De Piro, Ni-
cholas voor vrienden, showt graag
zijn familiepaleisje, het enige huis
in Valletta met tuin (en sinaasap-
pelbomen) – en nu kan het ook,
want de gids is ziek. ‘Alle andere
huizen van de Malteser Ridders
zijn banken, winkels en kantoren
geworden’, zegt hij onderweg naar
de Sala Grande. ‘Wij proberen dit
levend te houden. Dit is de geschie-
denis van Malta. Van mijn familie.’

Tweehonderd jaar is het huis aan
Republic Street 74 in Valletta, de
hoofdstad van de republiek Malta,
in het bezit van de Knights of St.
John, de Malteser Ridders, de rid-
ders van de Johannieter Orde. En
nog steeds, want Nicholas de Piro
(66) is behalve markies ook ridder.
Een van de 12.500 wereldwijd. Een
trotse – in blauwe pullover en licht-
bruine ribbroek. Hij eert Fra’ An -
drew Bertie, de onlangs overleden
Grootmeester die gisteren in
Rome een staatsbegrafenis kreeg,
met foto en rouwband op het dres-
soir (‘hij sprak twaalf talen, was on-
derwijzer, en deed aan judo!’).

De markies doet nog steeds wat
van een johannieter, een hospi-
taalridder, mag worden verwacht,
al bijna negen eeuwen lang, sinds
de Eerste Kruistocht: zorgen voor
zieken en zwakkeren. ‘Er valt een
hoop te doen. We nemen de oude-
ren, de eenzamen en de zieken op
stap. Een pelgrimage naar Lour-
des. Een bezoekje aan de president
van Malta.’

Hoewel er maar zo’n zestig jo-
hannieterridders wonen op Malta,
ze zijn er omnipresent. Door wat
ze nalieten. ‘Ja, dat had slechter ge-
kund’, grijnst De Piro.

Valletta is weliswaar een mini-
hoofdstad van slechts 55 hectare
met 7000 inwoners, negen straten
in de lengte en twaalf in de breed-
te, maar heeft wel 320 monumen-
ten. De ommuurde stad zelf – ge -
noemd naar Jean Parisot de la Va-
lette (1494-1568), Grootmeester
van de Orde, die de stad stichtte in
1566 – is in zijn geheel beland op de
Unesco Werelderfgoedlijst.

Verleden en heden zijn versmol-
ten met elkaar. De premier zetelt
in de Auberge de Castille, het 16de

eeuwse huis waarin de ridders uit
Castilië verbleven. Het Nationaal
Museum van Archeologie zit in de
Auberge van de Fransen, en de Mal-
ta Tourism Authority houdt kan-
toor in die van de Italianen. Het
Mediterranean Conference Centre
gebruikt een van de hospitalen
van de Orde. In de zaal van 155 (!)
meter lang, waar eens zeshonderd
bedden stonden, organiseren be-
drijven als Siemens en IBM nu con-
gressen; er kunnen duizend gas-
ten tegelijk dineren.

‘Ook de ridders waren bezetters
van Malta’, zegt gids Maria Buckle.
‘Maar in elk geval hebben ze mooie
gebouwen neergezet.’

En dus zijn de Maltesen trots op
de Ridders van Rhodos, zoals ze

eerst heetten omdat ze daar van-
daan kwamen. En niet op de ande-
re bezetters die elkaar door de eeu-
wen heen aflosten op het eiland:
de Feniciërs, Carthagers, Romei-
nen, Byzantijnen, Arabieren, Vikin-
gen en de Fransen die in 1798 de
ridders verjaagden. En misschien
nog wel het minst trots op de Brit-
ten, die het eiland tot 1964 als kolo-
nie hielden.

‘De Britten... Wat hebben díe nu
voor ons gedaan?’, verzucht souve-
nirverkoper Walter Galea in zijn
winkel op Triq Nofs in-Nhar (South
Street). Oké, er staan rode telefoon-
cellen in de straat, het verkeer rijdt
links en hij verkoopt koelkastmag-
neten met de geel-oranje Malta-
bussen, de Leylands, Bedfords en

Webfoto van de Week
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■ Zoeken
Malta (400 duizend inwoners) heeft Maltees als eerste taal,
Engels als tweede. Dat kan lastig zijn met het zoeken naar
adressen. Haal een gratis tweetalige plattegrond bij het toe-
ristenbureau bij de stadspoort van Valletta (meteen rechts).

■ Zien
Alles dicht bij elkaar. Allereerst het Grand Master’s Palace.
Zetel van de Grootmeesters. Schilderijen, tapijten, wapen-
tuig van de ridders. Twee blokken verder: St. Johns Cathe-
dral. Het plafond toont het hele leven van Johannes de Do-
per. Het museum heeft werk van Caravaggio (1571-1610),
die werkte voor de Orde. Dicht op zaterdagmiddag en zon-
dag. Enkel met gids: Casa Rocca Piccola, het huis van de
Markies Nicholas de Piro. Zo woonden de rijke ridders. Elke
dag tours op het hele uur, 7 euro. Republic Street 74.

■ Lunchen
Dineren binnen de stadsmuren kan een hele opgave zijn.
Beter is het ’s middags een goede lunchplek te zoeken.
Aanrader is Trattoria Da Pippo, op Melita Street (Triq Meli-
ta) 136. De ober noemt wat op, daarna kiezen of doorvra-
gen. Voor pubfood naar Café Jubilee op St. Lucia Street
(Triq Santa Lucija) 125. Uitzonderlijk: altijd aanloop.

■ Dineren/uitgaan
Het echte uitgaansleven zit buiten Valletta. Veel restaurants
in Sliema en St. Julian’s, rond Spinola Bay. Zeker proberen:
Zest (East meets West). Iets goeds is lastig te vinden. Koop
The Definitive(ly) Good Guide Restaurants (9,20 euro), of
kijk op restaurantsmalta.com. Bars en clubs genoeg in deze
regio, met name in Pa c e v i l l e . Hele straten zijn hier vooral
gericht op erg jong en/of luidruchtig publiek. Aangenaam
pleintje bij Balluta Bay, St. Julian’s, met de bar The City of
London en aan de overkant Muddy Waters, met dj of band.

■ Ko p e n
Het leukste souvenir, voor maar 4 euro: de Playmobil- r i d-
der. Alleen op Malta te krijgen: Govann il-Kavallier, met
baard en scepter. Malta heeft een Playmobil-fabriek. Te be-
zichtigen: bus 13 naar het industrieterrein Hal Far.

■ Lopen
In Valletta loop je alles, simpelweg omdat het zo’n kleine
stad is. Buiten de stad: de bus. De gebruikelijke ritten (Slie-
ma, St. Julian’s, Paceville, Paola) kosten 47 cent.

■ Reizen
Air Malta vliegt direct op Valletta, retours vanaf 140 euro
(inclusief). Buiten het seizoen niet op alle dagen. Goed alter-
natief is dan Alitalia, met korte overstap in Milaan of Rome,
retour vanaf zo’n 240 euro (inclusief).

■ Informeren
Algemene info en een hoteloverzicht op visitmalta.com.

Doen & Laten

Reisbureau Strik de veters en laat je verrassen
Het Reisbureau van
v o l k s k ra n t r e i z e n . n l
verzamelt geheim-
tips. Deze week:
wandelen in Neder-
land. Langs beek-
jes, door bossen en
over pleintjes bij je
in de buurt. En door
de motregen van
de lente.

E
n dan heb je als fervent
wandelaar een dilemma:
hoe moet je reageren op de
oproep om je mooiste wan-
delroutes te delen met an-

dere reizigers? Het wandelt het fijnst
met zo min mogelijk mensen om je
heen. Alleen jij, de natuur en je ge-
dachten. Met niemand iets te ma-
ken. Ver van drommen kwetterende
kinderen en loslopende honden.
Maar aan de andere kant gun je ie-
dereen die schoonheid, rust en dat
wandelgenot. En ach, Nederland
kent zo veel mooie routes, er is
plaats genoeg voor iedereen.

Vaak genoemd: het Trekvogelpad,
een Lange Afstands Wandeling
(LAW) tussen Bergen aan Zee en
Haaksbergen, een zeer afwisselende
route. Harm somt op: ‘Duinen bij Eg-
mond, de polders van Noord-Hol-
land, het veengebied rondom Am-

sterdam, de Utrechtse Heuvelrug,
het rivierengebied, de Gelderse Val-
lei, de Veluwe, het coulissenland-
schap van de Achterhoek, en de
hoogveengebieden.’ Leon Hendrikx
deed het pad van oost naar west,
van grenspaal tot Noordzee en voor-
al de bijzondere ontmoetingen die je
als eenzame wandelaar meemaakt
staan hem nog bij.

Het Grenslandpad, ook een LAW
van Zeeuws Vlaanderen tot Valkens-
waard, vindt Pa u l – asfalthater als hij
is – bijzonder omdat het grotendeels
onverhard is.

Anjo wandelt graag in de omge-
ving van Oosterbeek, het heuvelach-
tige gebied ten westen van Arnhem.
Daar vind je ‘in elk seizoen een mooi
en gevarieerd landschap; deels
open, deels historisch bebouwd en
deels bebost tussen de heuvelachti-
ge Veluwe, de Nederrijn en de vlakke

Betuwe. Daar wandelen verveelt
nooit.’

Bob Wessels verkiest de regio
Westerwolde in Oost-Groningen,
‘grofweg tussen Ter Apel, de Duitse
grens en Winschoten’. Het is volgens
hem het mooiste open gebied van
Nederland. ‘Weidse gezichten over
de akkers, die in verloren jaren door
de zee zijn opgeslokt en weer terug-
gewonnen.’

Ook NS-wandelingen zijn populair.
Peter Stevens adviseert de route
tussen Ermelo en Nunspeet, via het
Zuiderzeepad. ‘Je komt door hei en
bos en langs zandverstuivingen en
een beek.’ Je kunt ook in Kampen uit
de trein stappen en langs de IJssel
naar Zwolle lopen. Volgens Joop Ko-
ning het mooiste stukje rivierenland
van Nederland. Inge van Delft a d v i-
seert de NS-wandeling van Cuijck
naar Nijmegen. ‘Vooral in de herfst!’

Het kan ook dichter bij huis. Wan-
del eens door je eigen stad, raadt
Saskia Meijer aan. Stippel zelf een
route uit, en ‘je komt in straatjes en
op pleintjes waar je nog nooit van
gehoord hebt. En je ziet beelden en
gevelstenen, die je niet eerder opge-
merkt hebt. Een prima manier om je
eigen stad te leren kennen’.

Tot slot nog enkele algemene
wandeltips. Volgens Pa u l moet je als
wandelaar het weer negeren. ‘De
mooiste tochtjes maakte ik bij +1
graad en nevel of met motregen in
de lente.’ Nielsch wil de echte wan-
delromanticus in ons wakker maken.
Hij adviseert ‘gewoon de veters te
strikken en je te laten verrassen
door de omgeving’.

Michiel van der Geest

Meer wandeltips zijn te vinden
op volkskrantreizen.nl/wandelen

Volgende week: veel
spullen, weinig ruim-
te. Wat zijn jouw in-
paktips? Hoe zorg jij
dat alles wat je nodig
hebt mee kan op reis?
Geef tips: volkskrant-
reizen.nl/reisbureau.

Peter en Karin fietsen al jaren de wereld rond. Volg hun
reis op volkskrantreizen.nl/fiets. Deze foto is gemaakt
in Noord-Thailand, op een helling met een stijgingsper-
centage van 18%. Volgende week: op een olifant! Stuur
jouw beste olifantenfoto naar reizen@volkskrant.nl.

Dodges die de Britten hierheen
brachten, en die nog steeds dienst
doen in het openbaar vervoer.
Maar die tellen niet mee. Die zijn
oud. ‘We hebben hun taal erbij ge-
kregen, daar zijn we ze dankbaar
voor. Verder niks.’

Veel ridders in zijn winkel. Vech -
tende ridders, ook al heeft de Orde
de wapenen al na het verlies van
Malta neergelegd. En Maltezer
Kruizen (met de acht punten die
verwijzen naar de acht ridder-
deugden). Metalen en plastic fi-
guurtjes, zwaarden, wapens van
diverse grootmeesters. Galea: ‘Dat
verleden is ook wel iets om trots op
te zijn.’

De trots geldt voor velen vooral
de Belegering van Malta in 1565.

Toen wisten Grootmeester De la
Valette en zijn 800 ridders tiendui-
zend Ottomanen van zich af te
schudden bij Fort St. Elmo. Ze kre-
gen hulp van de hele Maltese be-
volking, inclusief vrouwen en kin-
deren. Elke laatste zondag van de
maand worden de heldendaden in
het fort nagespeeld – gekostu -
meerd uiteraard. Boekhandels
hebben schappen vol over de Sie -
ge.

Overal komen de ridders terug.
Op schilderijen in het Grand Mas-
ter’s Palace, daar waar destijds de
Grootmeesters woonden en werk-
ten (en nu de president en het par-
lement): de belegering, de groot-
meesters in hun rood-witte tenue.
In St. John’s Cathedral, het belang-
rijkste gebouw dat de ridders na-
lieten, loop je zelfs over ze heen.
Ook wel ‘de rijkste stoep’ ge -
noemd: vierhonderd grafstenen
bedekken de vloer; op elke steen
een korte biografie van de overle-
den ridder.

In de museumshop gaat het nog
verder: ook Maltezer kruizen op de
flessen Gozo Cottage olijfolie (6,95
euro) en op de pakken ‘traditione -
le Maltezer biscuit’ van Ta’ Costanz
(5 euro).

‘Het is een good selling point’,
zegt de souvenirverkoper. ‘Het is
heel aansprekend.’

Overdag dan. Valletta, een mini-
hoofdstad vol regeringsgebou-
wen, ambassades en banken, trekt
bij daglicht toeristen die elders op
het eiland hun hotel hebben. Zij
komen vanuit Sliema (‘de tweede
hoofdstad’), van Gozo (het tweede
eiland van de republiek, dat niet zo
is volgebouwd), of vanuit St. Juli-
an’s, waar je ’s avonds wél een res-
taurant of bar vindt.

Overdag schitteren de paleizen
en kerken, en ook de typische dich-

De bus nemen op Malta is iets bij-
zonders. De ‘Malta Bus’ is soms
40, 50, 60 jaar oud. Gefaseerd
worden de oudjes vervangen door
moderne bussen, die voldoen aan
de EU-regels. Nu kan het nog: van-
uit Valletta schuddend naar de at-
tracties van het eiland.

Lijn 1, 2, 3, 4, 6, 427, 627. Va n a f
Valletta zo’n 20 minuten met de bus:
het plaatsje Paola. Daar is het we-
reldberoemde Hal-Saflieni Hypoge-
um, een ondergrondse dodentem-
pel. De bouw ervan begon al rond
3600 v. Christus. Dit Unesco-monu-
ment, onder een woonblok, is maar
beperkt te bezichten, per dag 80
mensen. Reserveren noodzakelijk,

weken zo niet maanden van tevo-
ren! Alleen voor de tour om 12 uur
zijn lastminutekaarten te koop. Kaar-
ten voor het Hypogeum op heritage-
maltashop.com: 9,32 euro (lastminu-
te 20 euro). Malta’s erfgoed is terug
te vinden op heritagemalta.org.
Lijn 3, 6. Iets verder doorrijden en je
belandt in The Three Cities, de drie
steden aan de overkant van de
Grand Harbour, waar bijna vijf eeu-
wen geleden de ridders van Johan-
nes neerstreken: Vittoriosa, Senglea
en Cospicua. Heerlijk om in te dwa-
len (en op een terras te zitten). Nog
niet echt ontdekt door de horden
toeristen. Prachtig uitzicht op Vallet-
ta vanaf de Il-Gardjola Garden in
Senglea.
Lijn 47, 52, 652. Dwars over het ei-
land naar het strand. Malta, een
rotseiland, heeft niet veel zandstran-
den. Wie een poging wil wagen en

de drukte aankan: de bus naar bij-
voorbeeld Ghajn Tuffieha, waar de
stranden van Golden Bay en Ghajn
Tuffieha Bay zijn te vinden.
Lijn 65, 80, 81, 84, 86. Om te zien
hoe klein Malta eigenlijk is (en hoe-
zeer het eiland is volgebouwd), ga
even naar Mdina, tot in de 16de
eeuw hoofdstad van het eiland, zelfs
de Feniciërs zaten er al. Nu toeristi-
sche attractie, tevens uitzichtpunt.
Dagtrip voor velen. Bus 65 en 86 ko-
men ook langs het Ta’Qali Crafts Vil-
lage (glas, keramiek, sieraden etc.,
zie taqali.com).
Lijn 43, 44, 47, 49, 50, 56, 57, 58,
65, 86, 149, 157, 427. Vaak slechts
een halte op de route naar de veer-
boot naar Gozo, maar ook prima plek
om een keer uit te stappen: het stad-
je Mosta. Beroemd om de koepel-
kerk, die op 9 april 1942 tijdens een
mis werd getroffen door drie Duitse

bommen: twee kaatsten af en be-
landden op het plein, één kwam in
de kerk terecht maar ging niet af.
Een replica van die bom is te bezich-
tigen in de souvenirwinkel in de
kerk. Daarna een Maltees broodje
eten aan de overkant bij Mellows.

te houten balkons van waaruit de
dames het stadse leven in de straat
konden aanschouwen. ’s Avonds
zou er nú weinig te zien zijn, dan is
iedereen de poort weer uit. ‘Vallet -
ta is ’s avonds dood’, beaamt ieder-
een. En het is maar moeilijk te ver-
anderen. Bij de Pinto Werf, net bui-
ten de muren aan de Grand Har-
bour, is het Valletta Waterfront ge-
bouwd, waar clubs zitten met
namen als Q, V5 en Heat, en restau-
rants met eten uit Italië, Thailand
en Korea. Loopt nog niet echt lek-
k e r.

Toerisme is een van de belang-
rijkste onderwerpen in de verkie-
zingen geweest – vandaag beslis-
sen de Maltezen over een nieuw
parlement. De Labour Party en de
regerende Nationalists Party belo-
ven dat het aantal toeristen (1,2
miljoen per jaar) zal stijgen en
nieuwe werkgelegenheid zal bren-
gen. Dat de net ingevoerde euro de
prijzen niet zal opdrijven. Dat de
corruptie verdwijnt. En Malta zal
sterk blijven, ook binnen de EU.

‘Vind je het gek dat niet iedereen
dolenthousiast over de EU is?’, zegt
gids Maria. ‘Zó lang zijn we nog
niet onafhankelijk. Het lijkt alsof
we maar net ons eigen eiland te-
rug hebben. Alsof we nu toch weer
iets kwijtraken.’

Het verleden is op Malta altijd
dichtbij. Wordt nog over gepraat
op straat. Want heb je het gehoord?
In Fort St. Elmo, goeddeels verla-
ten, spookt het. Laatst was er een
agent aan het patrouilleren. Had
tijdens zijn dienst even een appel
in de koelkast gelegd. Komt na zijn
ronde terug. Appel weg! En in de
kapel zat bloed aan de muur. Dat
móeten de mannen zijn die hier
hebben gevochten en hun leven
hebben verloren. En nu honger
hebben. De ridders zijn er altijd.


