Malta 2002.

l&7-200L Waalre - Schiphol - Malta.
De laatstedagenmet internet en telefoon
alsnog een
br,zig geweest om
te
vakartiebeste,mming
aanfelÍrelijke
vinden.De fektoctrt door Sumafa - JavaBali, zou onzehuwelijksreis zijn, viel een
week voor ons vertrek in duigen, doordat
Tineke's moeder zeer slectrt kwam te
liggen.
Na enkele dagen in het Deventer
Ziekenhuis kwam ze dafi \reetr in
redelijke doenuit. Dat laatstegegeYenwas
voor ons een groene vlag om alsnog
€rgensop vakantiete gaan.Dat resulteerdeuiteindelijk in eenlast minute bij Connexxion:Naar Malta dus

ton
conne>>

In de middaghoeve,lrwe pasnaar Sctriphot.We hebbenbij de Timco eerrkoffersetgekochtvoor Euro 45. De grootsteheeft
Tineke in beslagg€Írom€n.Nart de andere.
Daar we toch níeigaan tekken vondenwe koffers simpelerdanrugzakken.Vooral vanwegede wie$es eronder.
*last minute"
Bii Air Vtalta moeten we zo'n 10 minute,nwachte,nvoordat er iemand naar de servicebaliekomt om de
reizigershun tickets te geven.
Het áchecken gaatdanledelijk snel.De waag naar eenplaatsmet meerbee,nruimtelevert wel even pnoblemenop, die een
collegaatjemoet op komen lossen.(Niet dat dat iets uitmaakte,want we komennet éénrij €rvoorte zitten.)

Hetvlicgíuig dat ons naar Maha brengt
De vlucht gaat e€rstdoor bewolkt gebieden dan de nacht in, zodat \ile pas boven lMalta weer iets zien. De streekbij het
vliegveld ttifu egtt groot stedelijk gebied te zryr. Tijdens het landen is de landingsbaannet alsof hij compleet
ondágesneeuwdis. Compleetme de spor€nvan vliegtuigen en busse,n.Gelukkig blijkt dat even later bij het uitstappen,
niet waarte zip.lntegendeel ondankshet late tijdstip op de dag,is het nog zdn27 C.
Via reisleiderJan gn e,nigwachtenop enkelepassagiersworden we naar een minibusje gebracht die ons (buiten ons nog
enkelestelletjes)naar de hotelsbrengt.

SliemaoSt. Juliants.
-ah

]-'D
-rl-

BtÈ

getitÍParadis
H

O

T

E

143,The Strand,Gzira (Sliema)GZR 03, Malta.
Têlephone:(+356)332764,320216 Fax: (+356)346212
E-mail: info@petitparadis.net
net
Web: http//www.petitparadis.

\Me rijden wijwel steedsdoor stedelijk gebied en in een
grote boog naar de jachthave,nin Slie,m4eenvan de wijken
van hoofdstad.
Om half twee kome,lrwe de kamer binne,n,die ronduit heet
is, toch liggen we al ras te slapen.Maar niet alvorenseven
een blik op het sctritterendepanoramabuiten geworpente
hebben.We hebbeneenkamer met balkon aan de zeezijde!
Perfectdus.

Zicht vanuiÍ de hotelkanterop Manoel Island.
l9-7-200L Sliema, St Julians.
Het ontbijí
Het ontbíjt in petit paradis, moet de gastzelf verzamelen.Er zijn dikke snedengrijs brood, kleine zachle brooQjes,thee,
Iafrie, (íunne) jus van sinasappels,iango en ananas in een outomaatmet kaeling boter (geenmargarine),iam, zachte
nlt" ko^ "n'táhiy"n broodwolst. Verdermelk met míisli of cornflakes.Tircke vult haar dieetsteevastmeteen banoanaan,
die ze zelf meeneèmten vraagt eenkopje kakerd water orn wat van ham eigenkruidentheete kunnenretten.
Tegenholf tien, de sluitingvan het ontbiit, is h"l M in het ,estaqrofr.
De eerstewandeling brengt ons langs de boulevardin de rióting van de have,nmond.Het gaat langs de jachthave'n,de
kleine vissersbootjeieo rpeedboten,áe rondvaartbotenmet diversekraampjes,waar ve,lrtersdie tochten proberente slijten,
en het Vallettaveer, dat je binnen eirkele minÉen naar de oude stad (Valletta) brengt. Opvallend nin de boten van de
Mmgan cruises,de levenigroottereclamelogo'sop de diverseschepen(Yellow Pages,Nescafé,Lówenb'ráuLager, Tax Free
die hier voor het wegroesten
Sfróing). Opmerkelijk ii Oat Ae boodschappenzelfs staanop een paar scheepsunakkan,
liggen.
Aá ae overkantvan het water ligt het Manoeleilan4 dat beheerstwordt door eenjachthaven,een scheepswerfen enkele
grote verwaarloosdegebouwen.

Malta 2002.

Manoel Island met ziin jachthaven en werf
Enkele particulierehuizen
De linker zijde van de boulevard bestaatuit hotels, winkeltjes, cafesen eetgelegenheden.
daar tussen.

Rechts de punÍ vun Manoel Island met Our Lady of Mount Carmel (Valletta) eruchter.
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Malta 2002.
TigneforL
Liter'tijdens de rondvaart om het hoofdeitand horen we dat hier 2 nieuwe hotelcompluen gepland zijn. Deze hele
omgeving is daarvoor door de Mqltezer overheid opgekocht en momenteel worden de laatste resten van gebouwen geslecht
en het boawpuin per schip afgevoerd.
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Boven en onder: Triq lt'Torri (Tower Road) Sliemu
We lopen links om het Tigrre Fort heennaar de boulevardQui-si-sanaSfeet. Net om dat bouwterreinheen zien we rechts
eeneersteduikschool.Een grotewachtwagenvan de eenof andereDuitse duikverenigingstaatvoor de deur.Activiteit is er
echterniet te ontwaren.
Wat volgt is eenmiserabelogendstukjekust met wat privé-strandjes,die met kippengaaszijn afgezet.Wie hier geenlid is
moet entreebetalenom de zeete kunnenbereiken.Aantrekkelijk ziet dat er ook niet uit. Dan volgt de blauwe ruitre van
uitspanningMoonlight. Blijkbaar is hier eengrotemiscalculatiegeweest.Ofivel ten aanzienvan beton dat tegende zee aarr
is gèbouwd,.(hetbetonijzerroestin raptempoweg.)of vanwegeklandiziedie chronischklein in aantalbleef.
Die
OJtanAzi3aevan Qui-si-sanaSfeet bevateenaantalheel aardigegrotehuizen en enkelevervallenhorecagelegenheden.
klaar
zlin.
het
fort
bij
fleuren misschienweer op, wanne€rstraksde bouwactiviteiten
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Sliema,St' Julian's'
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boulevard waar ook drank en eettentjes op staan' Een groot
Het volgende stuk ziet er gezonder uit met een druk bezette
zwembad annex duikschool kondigt zicÀ aan'
Het heeft al een tijdje zitten te broeien en dus trekken we
de stoute zwemschoenen aan sn gaan informeren naar
duikmogelijkheden. We blijken eerst een ker.ring door
een arts-te moeten hebben, dan na een eerste instructie
van 2 ll2 uur in het zwembad en in de zee emaast
kunnen we nog bekijken of we de volledige cursus
willen doen ofeventueel losse duiken onder begeleiding
doen. We spreken vanmiddag om 14.30 met die dokter
hier af. Wè lopen naar het hotel terug via de korte
oversteek naar de Sliema Creek langs de St' Paul's
cathedral af. Dat is wel weer even klimmen'
's Middags lopen we terug naar die duikschool bij de
Fortizza-Towerstreet via Bouverie, Triq G' Bencini, het
postkantoor en Triq Rudolfo en ll-Kibira' Nart zegt maar
ni"t dut de naambordjes van de straten absoluut niet
je
rijmen met de plattegrond in de gids. Zoiets doe dan
glimpen
door
wordt
maÍIr op het gevoel, dat versterkt
van torens en de zee.
Die dokter komt niet opdagen, zodat na vele
verontschuldigingen van de duikinstructeur, we onze
aanbetaling terug krijgen en onverrichter zake weer
omdraaien. Een tweede poging in deze vakantie
ondernemenwe niet meer.
St. Paul's cathedral, Sliemu
Na de mislukte afspraak zetten we de wandeling langs de
boulevard voort. In de verte staat de idioot hoge toren in
Paceville. Hij overheerst in zijn lompheid het hele beeld
van de Towerstreet hier tot Paceville' Hij is pas
recentelijk gebouwd zodat de gidsen er nog niet over
hebben. Hij zd. ons ook op het verkeerde been, wanneer
wij hem voor St. Julian's Tower aanziert en daardoor de
echte (een klein onooglijk gebouwtje) missen'
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Onder: Balluta BaY.
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Malta"echte"

torenligt tegende zee(St. Julian'sBay)
Voorbij de
eenluxe tuinencomplex,dat rijkelijk van water wordt
voorzien.Her en der zgn plateausmet terrasseningebouwd.
Via een klooster links met om de hoek een grote kerk
verlaten we Balluta Bay en de boulevards na wat fruit
gekocht te hebben Íurn een wachtwagen. (Grote blauwe
pruimen, bananen,een bak met 4 cm grote peertjes en
druiven.)
De bedoelingis direct door te stekennaar de Sliema Creek
en het hotel, maar we dolen door allerlei saaiestraatjes,die
onze bedoelingendwarsbomen.Dat komt uiteraarddoor het
simpeleplattegrondjein de ANWB-extra gids, die steevast
Engelsestraatnamengebruikt, terwijl die vrijwel niet meer
gebruikt worden. Tineke wijdt het meer aan Nart's slechte
oriëntatie gevoel. We beginnenhet klimmen en de hitte in
de benente voeleÍl en dat werkt.
Achterafblijkt dat we de It- Telgha Ta'San Gijan niet ver
genoeg hebben uitgelopen. Het postkantoor brengt ons
echterweer op de goedeweg terug.
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Terug in het hotel zijn we aardig aan.We rusten uit en
avondsblijven we in het restaurantbenedeneten. Geenzin
meerom er nog op uit te hekken.
Sfeeris er absoluutniet hier, maarhet etenis heellekker.En
dat wordt na afloop dan ook tegen de kok verteld. Dat is hij
echterniet gewend."I'm sorry. I'm sonf', herhaaldhij
diversekeren!

OPENING HOURS:
10.00HRs- 15.00HRS 18.00HRS-23.00HR5

Onder: Sliema Creek vanuit het hoteL

GZR03, Malta.
143,TheStrand,Gzira(Sliema)
Tel:(+356) 332764,320216Fax:(+356r'346272
email.netnarhtlfa
usa.net

VaIletta.
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Zater dag 2U7 -2002.Valletta.

De botenin de Sliema Creekhebbengroíe reclamelogo'sop hun zij.

Sanl Antnin, Sliemu
We zoekende ferry naar Valletta op aanhet Ix Xatta Ta'Tigne. Na
even wachtenvertekken \ile en gÍurnom Manoel Island heen naar
eenkade onder aan de SanGorg koepelkerkin Valletta. Onderweg
hebbenwe een sdritterendzicht op de hoge *curtains- en bastions
om deze oude kruisvaardersta{ de kerken en andere hoge
gebouwen.

Kaartje van de veerboot.

Malta 2002.
Our Lady of Mount CarmeL
We houden ruwweg de wandeling door de stad
aan, zoals die aangegeven is op de achterflap
van de Deltas gids. Na een tunnel worden we
begroet door lui in paardurkoetsjes, maar als
echte wandelaars gaan wij uiteraard te voet.
(Voor de route zie het nevenstaande kaartje.)
Ook nu weer lopen we direct tegen het
probleem van Engelse straatnamen aan. Ze
worden niet meer of zelden aangegeven.

D e veerboot Sliema-Vallett*
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Visserchutiesaan de voet van de SalvatoreBastion'
ferry nog en zien we een
Via eensmalletrap komenwe via de Triq Melita op het kale St. Andrewsbastion.Benedenligt de
zwembadliggen, dat *e eerderhaddengemistdoor zijn hoge ligging'

Zicht op Manoel Islund vanaf het St.Andrews Bastion
We krijgen er een
Triq Nofs In-nhar (Southstreet)levert de eerstewinkeltjes en horecazakenop, niets bijzonders echter.
eersteinzicht in het intemedeelvan de stad.
Volgendebtadziide:
Het Tritonfontiinonder:
Mint
street.
Boven tinks: Triq Noffs In-nhar, south streeí Boven rechts: Triq lz-zekka, okt
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Valletta.
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Vofige bludzijde:
De Grand Harboar gericn vanaf de UpperBarruca Gardensín Vallefra.
Boven:
Benedenllnks: Triq Sant Orsla, Sí Utsula Street
Benedenrechls: Het SicgeBell Memorial
Ilalverwege lopen we de City-gateuit bekilkenhet
busstationvan Valletta (de bussenbinnende staden
naarhet zuidelijk deelvan het eiland)en de grote
modemeTritonfontein.Eenbezoek(net binnende
poort rechtsom de hoek) levert bij de Tourist
Information eenkaart van Malta en Gozoop met
plattegrondenvan o.a. Valletta en Sliema.Die
plattegrondenondovangenhet straatramenprobleem,
ze geveÍrwel de Maltesenamen.

TOUROF
WALKINC

LLET

SL Barbaru Bastion
We gaan bij de Upper Barraca Gardenskijken, die
eenperfect zicht geve,lrop de 3 stedenaande andere
kant van de GrandFlarbour.We lessende dmst inhet
parkje daar,onderde wilde blikken van enkelebustes
van geleerden.
Via de Triq SantOrsla een langefappensfaat lopen
we naar het gebouw, waar de Malta Experience
gegevenwordt. Dat blijkt een soort diashowop e€n
gigantischdoek te zijn ergensonder de grond in een
oud gebouw aan der oostzijde van het schiereiland.
In eenzaal waar honderdenmenseningaan,wordt in
een la uur een historisdr overzicht gegeven van
Malta. Van de tijd zo'n 4000 voor Chr. tot heden.
Iedereenzijn eigen koptelefoon met een keuze uit
een 8-tal talen. Een goedbegin voor de vakantiemet
een schat aan informatie om keuzeste maken waar
de komendetijd heente gaan.

Valletta.

l4
blijft er echtertoch eenlichte teleurstellinghangenover de
Verwend als we zijn aanallerlei moderne(computer)animaties,
is.
tijd
van
deze
techniek,die niet helemaal

Via het geslotenFort Elmo en de buit€nsteversterkingenaande noordzijde,ga:rnwe de stadweer in. Triq k-Republika met
zijn terraspleinen(met het broodnodigedrinken en rust), vele mooie huizen ar overheidsgebouweÍlen wann@r we die
hele,maaldsor zijn terug over Triq ll-Mertanti (met de laatstestuipfiekkingenvan de dagelijksemarkt. Op straatworden de
diversekramenweer ingepakten afgevoerd het markÍgebouwzelf laat slechtswat vis en vleeszien.
Volgendebladzijde:
Boven: Trtq San Bostian. Beneden:Misrah lr-Repubbliko.

Malta 2402.
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Vorige bladziide:
Boven links:
Boven rechts en onder:

Gallerii op de kop vun de Misra lt'Repubbliku
St.Johns Co-Cathedral

valt op door de grote frescosop de
op dezeweg terug naar de haven lopen we nog langs enkelekerken. De co-cathedral
geroof<l'
Napoleon
door
plafonds.Váe an[ere kwrstschattenàie t io ooitptoot"li3k waren,_werden
de smallestrateneronder'
vanuit
is
dan
zien
te
beter
sliema
opmerkelijkis datdie groi" LoepetterkvanafzeËof vanáf
late siësta resulteert al gauw in enkele uren
Aan het eind van de middag zijn we weer aan een douche en rust toe.Deze

pittut.
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Spinola Bay in St Julians.
We hebbende zwemspullen
Vroeg op de avondgaÍmwe met de bus naar SpinolaBay tussg St. Juliansen Paceville.
zo komen we via de toren
lopenterug
eind
flink
een
itaceville
Doordat we te laat bellen moetenwe vanuit
meegenomen.
de zuidzijde van Spinola
door_naar
eerst
echter
lopen
We
Sumatra.
restauraÍrt
bij het Hilton hotel terechtbij een Maleisisch
in het water' We
kinderen
enkele
en
spartelen
water
het
aan
mensen
wat
liggen
water
Bay. Op eenbetonnenplateauaanhet
wat troep op
aardig
Er ligt
vinden zetreen plekje naasthen. ondanks dat áé zon al te laag staatgaatNart nog wat snorkelen.
in
de
alternatieven
en
de bodem.Buiten de gewonezeebrasemsis er echterniet veàl aun uissettte vinden. Na wat aarzelen
de
..logisch"
door
we
er
zitten
alleen
best,
ons
bij sumatrate gaaneten.Het etenbevalt
de buurt bekijken, lijkt het onstoch
Uij tren voor is-niet_va1.hen,zodatq geenmogelijkheidis buiten te zitten'
dakterras
Het
v;nikkelen.
tó
airconditioning
hen extra moeilijk door een
Naastons zit estjong Engels gezin,mettwee ioorbeeldig brave kindjes. Pa en ma makenhet
te kunnengebruiken,maar
Indonesisch
gehoopt
wat
eigarlijk
zeeruitgebreidemaaliijd i" oÀ* met veel gangen,Nart !a{
trapstraatjeop de stoep'
smalle
het
in
buiten
of
zitten
keuken
in
de
staan
de enigJmensendie dat zoudenkunnenverstaanl

Sumatra Restaurant
739,SPinoIa Road,
St.fulians,.

TelePhone: 37O997

N g0 2 1 1 6 4
Na afloopkuierenwe tot BallutaBay terugalvorensde buste nemen.Genoegvoor vandaag'

\ilandeling langs de ZO kust.
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De markt van Marsaxlokk staat in een dubbele rij langs
de haven af en is een allerdaagse markt met naast
groenten, vis, vlees, kaas, fruit, huiskraam, textiel,
kleding, schoenen, mobieltjestoestanden eÍl ander
speelgoed. We vinden er ons souvenir in de vorm van
een Maltabusje voor op het WC-plankje thuis.

Een viskruam op de markt vqn Marsaxlokk.

Restaurant Sumatra, St. Julians.
Zondag2l-7-2002.
Markt Marsaxlokk, Peter's Pool, St. Thomas Bay.
Op de stoep van het hotel nemen we de bus naar het
station in Valletta. Stappen daar over op de bus naar
Marsaxlokk. We willen daar de markt bezoeken. Die
zou volgens sommige b'ronnen interessanter zijn dan
die van Valletta's zordags. We zien onderweg alleen
het eerste deel iets, omdat na korte tijd rijden, twee
oude dames instappen en wij voor hen plaats maken.
Eenmaal overeind in een lage bus, zie je nu eenmaal
alleen maar keien en stoeprandenvoorbij flitsen.
Wanneer we na een hobbelige rit in Marsaxlokk
uitstappor, worden met dank overladen door de
gelukkigar. We kregen intussen ook al de indruk dat
het hier zelfs nog meer ieder voor zich zelf is, dan in
Nederland. Hier probeert iedereen zo rup mogelijk te
"not done".
gaan zitten en opstaan voor wie dan ook is
Onderweg viel Nart's oog overigens op de voeten van
een andere oude dame. Haar grote tenen zijn echt groot
en ze staan bijna onder een hoek van 90o naar binnen
onder de andere tenen door. Wanneer ze uitstapt wordt
ze nog een ttjdje nagekeken: Ze loopt nog
wonderbaarlijk gemakkelijk weg.

Malta 2002.
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Wandeling langs de ZO kust.
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Manaxlokk

vanaf de weg naar Peter's Pool-.

Vorige bladzijde:
Boven: Marcoxlaklc
Benedenlinks: Luuo's.
Benedenrechts: De kerk van Marsoxloklc
Op eenterras langs de straatnemenwe wat te drinken
en genietenvan het zicht op volk, havenen markt. Dan
lopen we terug en gaan op zoek naar de weg naar
Peter'sPool,waarwe willen gÍranzwemmen.
We moeten in een grote boog rechtsom (dus eerst
beginnennoordwaartste weg te volgen, dan twee maal
rechtsaf)naar de energiecentralelopen. Die is goed te
herkennen aan de hoge rood-wit gestreepte
schoorsteen.De 2" keer dat we de weg Yragenkïgen
we te horen dat we de eersteweg naar links moeten
"Je moethet padnet achter
latenwat hij is. De 3ukeer:
dat huis daarlinks hebben."
Op een muuÉje daar staat Peter's Pool duidelijk
aangegeven. Overal langs de velden hier staaÍl
vreemde tableautjes op ijzeren pinnen. Om aan te
geven hoe hoog die muurtjes uiteindelijk zouden
moeten worden?Nee want soms staanze ook wlj in
het veld. (Later horen we dat op die plateaus
lokvogeltjes neergezetwordan, om anderete kunnen
vangen."Om ze in eenkooitje te laten fluiten.", wordt
er dan geruststellend bijgelegd. Die geruststelling
strookt echter niet helemaal met de vele
hagelpafioonhulzen,die overal liggen en het compleet
afwezig zijn van vogels!

Peter's Pool

qP;

Malta2A02.
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Peter's Pool.

omgevenen klein diepblauwebaai, waar
Peter'sPool blijkt eenheerlijk plekje te zijn. Zwaar geërodeerdezandsteenrotsen
aardigwat (lokale) mensenvertoeven.Zwemmenen snorkelenis lekker. Nart ziet zelfs eenvoor hem nieuwe soortenvisjes.
Slechtsenkelemm groot en kobaltblauw van kleur en donkerbnuinevan zo'n 7 cm. Later zullen we in het boek van
"Wildlife of the MalteseIslands" zien dat deze visjes twee stadia zijn van een en dezelfdesoort: Zwaluwstaartvisof
monnikvis(Chromischromis).

Geringdezeebrasem(Diphtdus vulgarus).

Zwaluw$aart- of monnikvis (Chronis chromis).

Verder de algemeenvoorkomendevissen van de MiddellandseZee: o.a. Pauwgirelle(Thalassopavo), Goudstreep
(Diplodusvulgarus).
(Sarpasalpa)in allerleimateÍI,Geringdezeebrasem
zeebrasem
We besluitenintussenom de rest van de middag te gebruikenom in fasesnaar ThomasBay te lopen en daar de bus naar
Valletta te nemen.We klarÍeren de noordelijke helling op en volgenhet pad langs de kust af. De volgendebaai Il-HofrazZghia ligt te steil en te diep om naarhet water te kunnen.Hij is door een groot gat met de volgendegrote baai verbonden.
Daarwemelthet van de kleine motorbootjes.Ook dezebaai is nauwelijksanderste bereiken.Diverselui hebbende radio
loeihardstaan.We kijken er van op , dat die mensenzo op eenklutje gaanzitten,terwijl de vorige baai wijwel leeg is.

Boven:
Op de voorgrond de baai
II-Hofra*Zgiramd het
schterciland RasiI-Feneh

Links:
De baai achter Rasíl-Fenek

Onder:
Xrobb il-Ghagin

We moEtenevenzoekenhoe
raerdqnaarhet schiereiland
van Xrobb il Gfuaginte gaan.
Wekmen aandenomdzijde
van debaai hgs en kc(ie en
eenlmgehqge murn. Rechts
zien we weer benedenons
paadjesnaare,nkele
rotssfrandjesgaan.Bij een
klein stenenhutje houdt het
weggetjeop. Verderedoorgang
is versperd-Overbodigwag€n
we dewegnaarThomasBay
am e,nkelem€nseÍldie in de
schaduwvan dat gebouwtje
zifien. We moefentenrg m dat
kerkjelopenen datpadblijven
volgen.[tretis nog ver vinden
ze,zodatwij eerstnog eeÍl
in zeeinlassen.
afl<oelpauze

Malta2A02.

23

Zijn al dieplateaus om vogehjeste vangen?

Koekoekslipvis(Labrus bimaculoÍus).Links mannetjercchts vrouwtje
Iets terug vindenwe eenpaadjenaarbeneden.Daar is het aardig
druk aan Maltese badgasten.In een grote holte in de zachte
zmdsteen vinden we schaduwen esn mottige rotsen met vele
miniaquaria. Nart vindt er enkele krabbetjes in. Uiteraard
zwemmen we er weer een tijd. Hier zien we de mooie
mannelijke Koekoekslipvis (Labrus bimaculatus), blauwe
strepenen geel-oranjeaan de buik, warvan de wouwtjes saai
bleelaood ziln en wat dieper de Vijfulek lipvis (Symphodus
roissali.)met zijn gele staarten bnuinestrepen.
Wanne€rwe afgekoeldzijn klimmen we terug naar de weg, en
lopen terug naar óat kerkje. Het pad rechts eraclrterdoor leidt
ons langsredrts eenlangehoge mutr. Door ingebouwdegaten,
zien we niets andersdan verdad onlffuid en verderopweer een
muw. Het pad dat waarschijnlijk naar de neolitische ternpels
gaat,is voorzienvan een'Aerbodentoegangsbord".Ook nu zien
we (links) massa'svan die plateausop ijzerenpinnen.

Vffileh lipvis (Symphodusroissalí)

Hagar Qim, Mnajdra, Blue Grotto's harbour.

Het gaat weer een aardig eind omhoog naar de kliffen van Secca il-Murxar. Dan gaat het links steil naar benedennaar St.
"duinen" links. Een grote
Thomas Bay. Het wordt beheerstdoor vele caravansaan het water en kleine huisjes/trutjesop de
campingachtige toestand dus. We passerenvele spelende kinderen in het tot ver in zee ondiepe water en zoeken aan de
noordzijde van de baai een terras op, dat wat van het water afligt. De bushalte is al gesigraleerd, enkele bussen laten we
"pale ale" "blue label" zeggen ze
vertrekken omdat we eerst op adem willen komen en de dorst te lijf willen gaan met een
hier en een lokaal drankje Kinnie. (Terras van San Tomaso, Triq il-Qaliet.)

De bustocht naar Valletta wordt in twee stukken afgelegd. De eerste buschauffeur draagt ons aan een andere over, na de bus
ergensaan de kant van de weg gezette hebben. De kaartjes blijven geldig.
De bus van Valletta naar Sliema voert ons langs een kerk en brug die versierd zijn me| slingers en kleurrijke
heiligenbeelden.Dat belooft een feest te worden hier.
's Avonds krijgt Tineke taaie kip bij Lanca op de hoek voorbij Towerstreet. Nart heeft niets te klagen. Vy'ezitten wèl op een
aardig terras. Verder eten en drinken we slechts voor LM 17,80.
Maandag 22-7-2002. Hagar Qim, Mnajdra tempels, haventje bij Blue Grotto.
Geihspireerd door de Malta Experience, gaaÍl we vandaag op zoek naar overblijfselen van de oudste culturen op Malta. We
willen Hagar Qim en Mnajdra gaan bezoeken, twee tempels van duizenden jaren voor Christus aan de zuidkust. De
zwemspullen grummee voor een bezoek daama aan Ghar Lapsi.
We moeten weer via Valletta's busstation reizen. Twee opmerkelijke zaken die tijdens deze reis opvallen zijn: Enorme
steengroevenvan honderden meters breed en lang en tientallen meters diep ar dat het vliegveld gepasseerdwordt door
eronderdoorte reizen.
(De laatste dagan hadden we ons al afgevraagd waar ze al die stenen vandaan haalden, waar alle gebouwen op Malta mee
gemaakt worden. En dat al duizendenjaren lang! O.a. hier uit groeven vlak bij het vliegveld.)

Ons hotel in Sliema.

Op weg naar Hagar Qim.

Malta 2002.
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Busstation Valleííu
We worde,ndoor de chauffeurbij de opritnaar de
tempels afgezet.Hij gaat met het grootste deel
van de passagiersdoor naar de Blue Grotto.
We passereneerst een parkeerplaatswaar twee
ouderemarmenhet behecrhebbene'trkomen dan
aanhet omheindeHagarQim.
Aan de hand van de overblijfsele,nèn met de
reisgidsenproberenwe een idee te krijgen hoe
dat hier er oorspronkelijk uitgezien heeft. 5000
jaar geleden en 3000 jaar voor in West-Ewopa
eensteenop de anderewerd gelegd,bouwdemen
hier al dergelijke dingen.Dat njn 200 generaties.
Genetisch is mens niet verander4 maar wij
kunnen onsnauwelijks voorstellenhoe dergelijke
lappensteenaangevoerdwerden.

ïempelvan HagarQim

- MALTA
MUSEUMSDEPARTMENÏ
È
o
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Baptism of Christ (Mattia Preti) - National Museum of Fine Afts

Uiteraardzien we af en toe tussendekeien hagedissen.

Moorse gehka (Taremtola maurctanico-)
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Hagar Qim, Mnajdrao Blue Grotto's harbour.

Hagar Qim-
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The Templeat HAGAR QIM
Starting with rock cut tombsin the Zebbugphase (110L3800 B.C.) later phasessaatgÍeater excavationsnd elaborslion
of templesbuilt to the paÍtern of the Zebbug tombs. The Ggantija (3600-3000)phase saw the consfiuction of il least
twelve mujor temples, built of massive limestone blocks wlth decorated intertors, roofed with timber, hides and
brushwood
Hagar Qim is one of íhe largest of the Ggantiju phase íemples,with a five apse (walled enclosures)construction. The
templesbeur witnessto íhe existenceof a complexsocial hierarchy,probably controlled by an eliíe classof priests. They
also saggestthat the bullders lived in a socieíycapableof producing a surplus of food It is likely thot the templeswere
constructedby relatively small groups of people (200) over manyyea6. Theyshow that their builders had dneloped into
skilled workers of stone Towardsíhe end of the Templeperiod rising populaÍion together with a deteriorating climate
and soilsput pressarc on agricalture eroding íhe surplas necessaryto maintain the buildings and sustain the rituuls.
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Hagar QimoMnajdrao Blue Grotto's harbour.

Boven en links:
Hagur QimNa een klein half uur tussen de stenendolen,
gaanwe door naar de Mnajdra tempel.Deze ligt
lagerop de naarzeeglooienderotshelling.Er is
een mooi strak verhoogd pad heen gelegd.
Uiteraard met het regelmatig terugkerende
verzoekom niet van de padente gaan.Tineke
ziet op gegevenogenblik eengekko. Hé zijn die
ook hier?Wij kendenze alleenvanZO-Azië.
Ondanksde wat laatdunkendeopmerking in de
Deltasgids,wint de Mnajdratempelhet wat ons
betreft van de die van Hagar Qim. Vooral
doordathet beter overeind staaten door enkele
enorÍnekeien die schitterendversierdzijn door
er velepudesin te boren.

Volgende bladzijde:
De Mnajdra íempels.

Malta 2002.
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Mnajdra

Hagar QimoMnajdrao Blue Grottoosharbour.

Hisíory and description
Mnajdra consistsof three selnrute buitdings, tn o arc refened to as temples(although there is no sfiong evidenceío coll
them íhis,just specalation),and a third smallcr buitding thought to huve beenusedqspriest quarters. The buildings are
surroundedby peaceful tandscape,(which is scarcein Malta), all builí between3000 @ 36008C.
The latest construction work wlthin íhe samesiíe shows a higher degreeof skill, the sÍone slabs having been cuí and
placed
-The into position more accurately. The stoneshwe a pitíed decorationcharacteristicof many Neolithic temples
templesseemto huve been built for religious purposes as ahers, oracle holes and rope holes, to which sactíficial
animals could be tied too, have beenfound During excavationseveralfrgurines vtere discoveredsome of which have
been named 'fat ladies' or goddesses.Ií seemsthat thesegoddesseshave also intluenced the shape of the templeplan
when viewedfrom above. They are thought to rcprcsentfenility and are also linked with deMh (including beliefs of
rebirth).
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In de Mnajdra íempelsziin velesíenenmeí tallozeputies versierd
Het is verzengendheet op dezerotsvlakte.Door de permanentedroogÍezien we dan ook maar 3 soortenbloeiendeplanten:
Venkel (Foeniculumvulgare),Zeevenkel(Crithmum maritimum) en Kleverige alant @ittrichia viscosa)en/of Kamferalant
(Dittichia graveolens).De rest is gereduceerdtot bruin talÍ<engewriemel.We snakkennaar koel drinken en een koele duik
en gÍrandusal ras weer op pad.
Op het parkeerterreinlaijgen we van de parkeerwachtenadviesom niet naar Ghar Lapsi te gaanomdat dat minimaal I %
uur lopen zou zijn. Èn daar geenbus terug zoudenkunnenkrijgen en dus weer bergopnaar Siggiewi zoudenmoeten.Nog
eetrsj kn. Een beter alternatief is Blue Grotto, dat esn half uur gaansoostwaartsaan de kust ligt. Daar gaan geregeld
bussen.

Volgendebladzijde:
Boven links: Yenhelmet op de achtergrondhet eibndie Filflu
Boven rechts: Rasil-Baiiada en het Blue Groíío haventie.
Beneden:Het haventjevunwaar vissersnaar de Blue Grotto vertrekken"

Malta 2002.
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Hagar QimoMnajdra, Blue Grotto's harbour.

Bii heí wemmenwèl evendc botenin degaten hoaden
Dat doenwe dus.Evenkijken we nog orn naarhet restauranthier dathelaaszonderopgavevan redendicht isNa inderdaadeen half utn kijken *e van boven op het haventje, vanwaarvissersbootjestoeristen naar de Blue Grotto
brengen.We zien de bushalteen lopen langs de weg nam dathaventjemet enkelerestaurantsen winkels. Na op een groot
tenai wat gerustte hebben,uiteraaràmet eenflinke pot bier / water in de han4 zoekenwe aanhet haventjeeenplekje tegen
de waterkint aanen bnengendaarde middag door rret snorkelen,het bekijken van anderebadgastenen uiteraardhetkomeÍl
zian. Dat gaatvolgens een stikt systeem.Elke visser
€n gaanvan de vissersÀ"t tt* toeristen,die de Blue Grotto gaaurr
*u.Ïrt op zijn beurt,krrjgt eenlading aangebodenen kan na terugkeerweer achteraanop de verteklijst komen.
is het
De havenis een kleine ford tussenhoge rotsen in. Het krioelt er van de bootjesen tijdens het snorkelen/zwe,lnmen
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orrdoliog" afttand van ca io *r io 3 dimensies!De enigezichtbarebegrenzingenzijl h$. wateroppervlaken de rotswand.
(Net builen de havenverdwijnt de bodemin eenblauw gat.) Verder zien we kardinaalsvisjes(Apogon imberbis),een-grote
óranjerode zeester @chinaster sepositus)en op een paar meter diepte onder overhangenderotsen oranje sterkoraal
(Astroides calycularis). De bodem in de havenls bedekt met Pauwwier (Padinapavonica) en Neptunusgras@osidonia
oceanica).

Oranje sterkoraal (Astroidescalycularis).

Oranjerodezeester(Echinasterseposítus).
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Zo duurt het tot na vijf uur voor we opstappenom de bus boven aande straatop te zoeken.Tineke vindt eenaltematief
zodatwede asfaltwegkunnenmijden.
Net als we er bijna zijn vertrekt óenbus in de richting van ztxieq. De laatstedie naar valletta gaat volgensde tijdtab€lleÍr
aanweerszijdenvan de weg!
We wachte; op de allerlaaïstebus die nog langsmoet komen in de richting van Qrendi. We worden om half zes opgepikt
wel door naar
door eenbus met een oude chauffeur,aie het wet treel erg rustig aandoet. we hebbenmazzel,want hij rijdt
de
bestemanier
het
wel
is
gas
geven.
Misschien
zelfs
schakelen,
valletta. Alles wat de man doet gaat leutgzaarraan,sturen,
van gas- en
beroeren
langzaam
het
sturn,
van
strelingen
haar
zomet
ziethem
om zo'n bejaardebus op de wegle houden.Je
loodsen.
verkeer
drukke
het
door
versnellingsbak
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van
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op
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reageren
(dubbel)clutchpedalenen
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x
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wel
door
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wij
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schuifelen
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niet
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àiin eignmechaniek is uiieraard
een
In Valletta gaan we eerst op zoek naar water en fruit. Na wat rondwagen vinden we in _deTriq ll-Merkanti rechts
(Het
pruimen'
2
donkerblauwe
en
appels
rode
groenten * aoittui"t el. We kopen pomodoros,cactusvijgen,bananen,
wèl
wuchtvleesvan de laatstezi;n oàt rrjp nog stevig. Een bijistructuur van een Chinesekweepeer.De cactusvijgbevat
je
jeuken
lippen.)
aan
vervelend
uitermate
stekels.zoalsNart zal merkenen die
's Avonds zoekenwe een pizztia op. Vooraanaan de Ix
Xatt ta'Tigre tegenover de ctuiseboten vinden we
Portapalo.We laijgen er uitstekendepizza'ste eten.Geen
wonder, die kok komt uit ltalië. Heel het personeel
(famillie?) trouwens.Die kok blijft overigensonderkoelt
'\MaÍrneer
Nart na afloop zijn pizza's roemt. Hij doet er
't
blijkbaar toch niets bijzonders mee! Is gewoon zijn
werk.
Thuis op het balkon kijkt Nart nog lange tijd naar het
wurwerk bovendie koepelkerk,die op de horizon staatin
de richting van Hamrun, Marsa. Uiteindelijk wordt daar
zoveel kruiddamp ontwikkeld, dat die het spektakel
gedeeltelijk aan het zicht ontfekken! Tineke leest
intussenover reizen door Sumatradoor een Belg op de
fiets. "Waar zoudenwij nu geweestzijn?"

Dinsdag 23-7-2002.Mdina, Rabat
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_De bus naar Mdina
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Mdina, Rabat.

34
Met bus 65 vanaf het Sliema station bij het Vallettaveer, gaan
we naar Mdina. We rijden best lang door de stedelijke
agglomoratie. Eerst langs de zee (St. Julians, Paceville), dan
landinwaarts via San Gwann in ean grote boog naar Namar en
Mosta. Heel dit gebied is feitelijk één aaneen gesloten stad'
Uit toeristisch oogpunt niet interessant gebied' We zien
opnieuw steengroeven.De enorme kerk van Mosta houden we
"èhto in gedachten. Daar gaan we een andere keer heen'
Na Mosta komen we het buitengebied in. Uitgestrekte
verdorde vlakten met veel cactushagenen lange muurtjes' We
zien plakkaten, die ons oproepen om naar glasblazerden of
andere handwerkbezigheden te gaan kijkur' Het nationaal
voetbalstadion schuift voorbij en dan rijden we onder langs de
berg waar Mdina oP ligt'
Main Gate, Mdina.
We worden op het station bij de Main Gate afgezet' lopen
langs verschillende paardekoetsendoor de stadspoorthet oude
stadje in. Opnieuw volgen we de route zoals aangegevenop
de achterkant van het Deltaboekje.
Het is schroeiendeheet tn dezesmalle straades.De stenenvan
bodem en muren zijn heet.

tu*
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Het zien van deze mooie gebouwen, de schitterende (en
redelijk koele) Peter and Paul's Cathedral' de sneeuwwitte
madonna op een hoek in de Villegaigron straat, het weidse
panorama van de Bastion Square maakt echter elke
zweetdruppel dubbel en dwars goed.

Villegaignon straal
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Sí Peters and St. Puuls cathedral, Mdinu
Onder: Het gewelf van dere kerk-

36

Mdina, Rabat.
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Vorige btadziide:Details van de kathefuaal
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Een sneeuwwitte madonnu met kind, Villegaignon Street'

Op het terrss van de Fontsnella Tea Garden.

Mdina, Rabat.
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We pauzeren op een terrasje hoog boven op de stadsmutn
uutt à" Fontanella Tea Garden. Met thee, heerlijk gebak en
in de schaduw genieten we van het uitzicht over de vlakte in
hetNO.
Net voorbij de theetuin moeten we de Deltaroute verlaten
omdat een poort achter de kathedraat dicht is. We steken het
plein voor de kerk over en vervolgen de route dan weer met
St. Paul's Street.

""'/

St.Pauls Strcet' Mdina

tt"}a*,*

Na eenkrjkje op de GreekGate (dubbelepoort met vitrine
met heiligenbeeld),die in slechtestaat is, zoekenwe onze
eigenvoortgangvia de stille St. NicholasMagazineCarmel
straten terug. Heel aardige mediterrane straatjesmet dito
zijsteegies.
Door het park voor de Main Gate gaan het terug naar de
Greek Gati en dan rechtsaf de bnedestraat over Rabat in'
sites
Deze St. Paul's Streetbrengtons naar de interessante
aan,
winkeltje
een
echter
we
van Rabat. Allereerst doen
de
ondanks
ontstaat
Zo
koopt.
hoedje
waarNart eenstrooien
(lekker
Caribisch
een
toch
Margaritha
Isla
naar
trip
ontglipte
loom en lui) sfeertjedoor en onderdathoedje. St. Paul's is
het eerstegebouwdat we binnen lopen ' Onderdezekerk is
de grot, waarvolgensde overleveringSt. Paulusleefdetoen
hij 3 maandenop Malta was. Comfortabelwas dat beslist
belangrijke
niet. We bekijken grot en kerk. Dat dit een "John
Paul
paus
van
foto's
getuigan
de
is
bedevaartsplaats
geledan.
lang
bezoek
II" tijdenszijn

St.Puuls,Raboí
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Boven: De eigenliike St Pauls kerk, Rabaí
Links: De grot watr St. Paalus enige tiid
verhleefna ziin schipbreuk bii Maltu
il

Buiten wrjzen verschillende borden op
catacombenonderde stad.Maar hekken sluiten
die zakenhermetischaf. Wel kunnenwe terecht
bij de St. Agatha's catacomben.Die vinden we
na een lang stuk lopen aan de rechter zijde van
de doorgaandeweg. Via een laantje tussen
tuinmuren door komen we bij een gebouwaan
een door mure,lr omzoomd pleintje. In het
midden van dat plein is een trap naar beneden
naardie catacombendus.In het gebouwis naast
de kamtverkoopook een curieusmuseum.Maar
daarvanstaks iets.
Na enig wachten op de rondleiding, lopen we
met een20 tal toeristenachterdejonge gids aan
die frap af.
De eersteruimte is wij groot met een klein
altaar st vele fresco's in redelijke staat van
allerlei heiligen. Het verhaal van de
beschermheiligeSt. Agatha wordt op diverse
plaatsen uitgebeeld. Die werd gefolterd door
Àaar borsten af te snijden. Op de beeltenissen
wordt ze dan ook afgebeeldmet eenmes in de
enehand en haar borstenop eeÍrplat bord in de
anderehand: Dé schutspatoon voor vrouwen
met borstkanker?
Wanneeriedereengenoeggezienheeft gaanwe
op pad door de catacombenzelf.Een trip door
kleine lageruimten, langs vele open smcofagen
en nissenmet stenenbedden.Heel wat van de
plekken zijn nog steedsdoor de oorspronkelijke
"bewoners"bezet.Helaasmogenwe geenfoto's
maken.

Mdina, Rabat.
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Gevelvan 't museumbii SL Agathas catacombs'Rabut
dan we nu te zien laijgen. Maar uiteindelijk krijgen we
we krijgen te horen dat het grottenstelselveel en veel groter is
voor de lage doorgangen'Dat Tineke in dergelijke
genoegte zien. ook sterretjeJ ona*n de herhaaldewiarschuwingen
ontkomtnu niet aaneenferme lcrots'
haartroodbutst is eenal tevorenvaststaandgegeven,maarook Nart
omstandigheden
verschillendecategorieënofficieel
compleet
uit allerlei
Het museum is een verzameling van duizendenkleine frutiels
dierenen allerhandezakan'
opge?:tte
bankbiljetten,
munten,
geologie,archeologie* [otg".irriedenis. Maar ook fossielen,
ook dingen' die de een of
vattenwe nog' tvtaaráJip*
die ergensgevondenen gedoneerdzrjn Ggvolden in de buurt, dat
logica gaataanonsvoorbij'
andereMalteesin u.v. pítistan of Grïekenlandhad gevonden!Die

De doorgaande weg in Rabaí
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We lopenterug naarhet busstation.We nemen
bus 81 terug naar Valletta. Dat is dus een
andererouteals op de heenweg.Dat levert een
enonn lang aquaduct op langs de weg van
Attard naar Santa Ve,nera.Het is gebouwd
door grootmeesterAlof de Wignacourt en
diende Valletta als watervoorziening.
Momenteel is het compleet door stedelijk
gebiedomgeveÍr.De weg volgt het langetijd.
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Aquaduct langs dc tteg van Afrard naar
Santa Venetu Het ,s gebouwd door
grooírrreesterAlof de Wignacourt (17eeeuw).
's Avonds gaflr we naar Spinola Bay in
St.Julians.We zoekenrestaurantjesop die
in de gidsen staan.Na wat zoekenen een
keer am de noordz-rjdevan de baai op en
neerlopen etenwe op de eersteverdieping
van een Italiaans reÊtaurmt (Dolce Vita)
op de kop van de baai. r$Íe hebben een
ple\ie aan e€n open raam en zo aardtg
zicht op de terrasjesbenedenen de baai
znlf.
Na afloop gÍum we e€rst we€r een eind
lmgs de haven af alvorens aan BalhÍta
Bay weer op de bus te staPPen.Aan de
mdere kant op het pleintje draait een
tekenfilm op een en(nn scherm.Ook hier
zijn kinderennog tot laarop de avondop.

RestaurantTelephone:337036 - 337806
Fax: 37883O
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Malta met Hera IL
woensdag 24-7-2002.Tinekeos 50" verjaardag cruise rond

Het uitzicht vunafhet balkon'
om 8.30uur vertrekuit sliema'
hebbenwe de boottochtom het groteeilandgereserveerd.
voor Tineke,sverjaardag
gemaakt'
We zijn op de HeraIl. De houtenzeilbootis in Turkije
'!

t.

De Hera II.
levert in 3 talen (Engels, Duits en moeizaam ltaliaans)
onze gastwouw is een Duitse die hier al lange tijd woont. zij
gedurendede dag op eten en drinken dat bij de reis inbegrepen
commentaarop de gang van zaken aan boord, aitrnd""rt ons
is en vertelt stèedsweer waar we ziin an wat er te zien valt'

Malta 2002.
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Nart met zijn hoedje.
Wij hebbeneen plekje gevondenop het voorbovendek.Daarhó je aardigziehten lig je vol
in de zon. Nadeelis dat men er niet mag blijven
staan om het zicht van de kapitein niet te
belemmeren.
Wanneerwe Valletta passeren,zien we een van
die immens grote passagiersbotende Grand
Harbour uitlopen. Onze gastwouw is helernaal
lyrisch van dergelijkeschepenen dat krijgen we
dan ook te horen.

Langs de ingang van de Grand Harbour.

Cruise rond Malta.
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Vorige bladzijde:
Tia?
Boven:
Tonijnopfokhohken.
Mídden:
Msrcaskalu
Beneden:
"fishfarms", waar
Buiten op zee zien we al srrel enkele weemde constructiesin het water. Boeien? Iets verderop zijn
tonijn opgefoktwordt tot verkoopbaarformaat.Die vissenziin alleenvoor de Japansemarkt.
ondermaatse
We doen kloksgówiji het rondje om het eiland. Al wj rap zien we MarsaskalaBay opduiken. Die is voorzien van veel
gebouweníjrí:'Íervan dezeafstanderg toeristischuit. Dan komende reedsbekendebaaienvan St.ThomasBay tot Peters
Fool en de grote baaienbij Marsaxlokk en Malta Freeport.De laatsteis eenmodemeoverslaghavenmet vele hoge kranen
en containers.Fraaiis anders,maarje wilt de handeltoch ergensaanland halen.

Il Msra in het aiterste uridoosten-

,:.-r

De kust onder heí oude vliegveld Hal Fan

Cruise rond Malta.
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De groíten bij BIue Grotta
dat
We ronden de zuidkust, worden op Ghm Flassangewezenen onder een steile kust door naar de Blue Grotto. Van
evenementzien we niet veel. Alleen kleine bootjeskunnendaarheen'
Even laterherkennenwe uiteraardhet haventjevan afgelopenmaandag.Met zijn kleine bootjes.

Ha haventiebii rasil-Baiiada
Met de verrekijker speurenwe naar Hagar Qim en Mnajdr4 ziffihet baaitje van Ghar Lapsi en een enoflne kr-mslmatige
watervalvan de ReverseOsmosisPlant. (Via membranenen hoge druk kan zeewaterontzilt worden.)
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We blijven tijdensdezereis niet op eendroogiezitten.Niet alcoholischedrankis gratis.Op jus d'orangena, leertTineke.
Verder wordi er regelmatigwat te etenaangeboden,broodjestonijnsaladg eenuitstekendkoud buffet met eenglaasjewijn
en later op de dag eenapartsoort koek. Al met al is er goedgezorgd.

Radarstationop het begin van de Dingli Clilfs.
De Dingli Cliffs zijn inderdaadloodrecht en hoog. De gastwouw vertelt dat hier in de herfst, dikwijls in zware regen,
vissersvan de klippen afllimmen, soms zelfs via ladders en touwen om dan met lange lijnen een specialevis te gaan
vangen.Niet duidèfijk is , wamom die lui niet gewoonvanaf boten vissen.De boot vaart nu lange stukkenvlak onder de
kust.

De bodrechte wandenvan de Dingli Clíffs.

Cruiserond Malta.
Onder de hoge HWn

Omdat de ze erg rustig is varen we een kleine
kreek binnen, die ook zo'n blauw water effect
heeft. Och het ziet er wel aardig uig maar het
wordt opgedist alsof het een van de
wereldwonderenis.
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Vortgeblndzijde:
Boven: Donk zij de onvolprezfn capaciteitenvan de hapiíein, kunnen we een bredeinham invuren!
De eente aanut tot stalachtíetenvorming.
Midden:
Grillige hustentolgen de Dingli klffin op.
Onder:

i

PopeyeVillage
De kust wordt weer grillig, nieuwe baaienduiken op. We zien de sfanden van Ghajn Tuffieha en Golden Bay, die we op
ons verlanglijstje hebbenstaan.Dan gaan we bij PopeyeVillage aan de lunch. Het koud buffet is uitgebneiden smaakt
voortreffelijk. ÈopeyeVillage is overigensspeciaalvoor die fi1m gebouwd.Het is nu eentoeristischeatfiactie. Het ziet er
inderdaaduit ofhet zo uit eenstripverhaalgehaaldis.

Comino.
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De noordkant van het eiland komt in zicht en we zien Gozo verderop liggen. Wij gaan echter naar Comino. (Of eigenlijk het
kleine eilandje Cominoffo, dat net ten westen van Comino ligt.) Hier aan de Blue Lagoon blijven we enkele uren voor anker
lile slaan de tip om het paadje naar de andere kant
liggen en kunnen we uitgeb'reid zrilemmen, snorkelen of aan land gaan.
in de wind en zo nJllenwe pas op het eind van de vakantie merken, dat we niet bij Comino zelf
van ttet eiland te tt"**
zijn. Ook de optie om met een speedboot naar grotten op Comino te gaan laten we voor wat hij is.
We gaan beiden lange tijd snorkelen in wij diep en lffaakhelder wat€r. Vissen worden vanaf boten gevoerd met bnood, zodat
het óp die plaatsen eerr gewriemel van jewelste is. Buiten de gewone vissen zien we echter geen nieuwe of bijzondere
soorten.

Pontata'l-Ahrax
Op het eind van de middag varen \ryedan terug naar Sliema.Komen op afstandvoorbrj de Melieha Bay en de St. Paul's
Isiands,waar de heilige schipb'reukleed.Veel meerdan groterotsblokkenin zeezijn het niet.

Sí Paak Islands.
Dan direct de grote baai genoemdnaar St. Paul met Bugibba.Diversestrandenglijden voorbij en uiteindelijk de baaienvan
paceville met zijn grote hotels, Sliema met de punt van het Tigrre ford, waar dnrk gewerkt wordt aan nog meer grote
hotelcomplexen.

Cruise rond Malta.
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Heí casinoop de Il Ponta tad-Dragonara' Paceville'
afrnerenzien we alweer een groot cruiseschipde Grand
Dan kunnenwe de spullenweer bijeen rapar. Terwijl we
verlaten.Ook bij die lui is Malta in trek'

VaIIetta.

Harbour

2002.
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Avonds zijn we niet meer uit gaan eteÍr. We
hebben geen honger. Wel willen we Tineke's
verjaardag afsluiten met een grote ijscoupe. Die
vinden we pas na een lange zoektocht op de hoek
Towerstreet bij het open restaurant, waar altijd
voor op de stoep mannen naar de TV binnen
staan te kijken. Vooral wanneer er net als nu
voetbalop is.
Zo krijgt deze dag een waardige afsluiting.
Verjaardagen moeten per slot van rekening altijd
sevierd worden.
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De verj aardagstractatie.
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s4 MostaoBusket Gardens, Clapton JunctionoDingli Cliffs.
Donderdag z!../?m[LMosta' Busket Gardens, Clapton Junction, Dingli Cliffs
Vandaag willerr we diverse dingen mdeine'menAllereenstgaathet met de bus naar Mosta onr de kerk
daar te gaan bekijken. De rveg erheenis beke'nden
levert dusniets nieuwsop.
De kerk dus. We nton op het laatst in de bus te
mikken op welk punt we op de bel zouden moeten
dnrÍÍ<en. Uiteindelijk moeten we nog wn half
shaatje doorlopen voor we het grote gebouw
hele,maalkunnen overzierl'
De fagade bestaat uit een galertj met
overdimensionalewitnarmse,n beelden.We steken
de dnrkke sfaat voor de kerk over en sluiten aan in
het rijtje mansen,dat de kerk in wil, maarnog staatte
harnesenomdat sdroudersbedektmoetenzijiL Nart
heeft voor dezegelegenheidzijn langebnoekover de
korte aangetrofticen,korte bnoeken bliiken niet
geapprecieerd
maarwEl gedoogdte worden.
Uiteraard is kerk binnen bepaald door de enonne
koepel. De bronnen over de rangode in de wereld
zipnrel. eenduidig maar hoe dm ook dit is een van
de grootstein de wereld. Nart denkt aan het JAVA
programma thuis waarmee je foto's van grote
gebouwenp€rfect mee aan elkaar kunt plakken. Dus
worden foto na foto gemaaktom het geheelzo goed
mogeliÍ( vast te leggen. Vanwege het niet bij de
hand hetÉen van een statief is hij qua standpunt
bepokt tot sternpuntentegen pilaren en dergelijke.
(Flits€Ír in een dergelijk grote ruimte is als de maan
willen belictrtenmet eenzaklamp.Toch snappenveel
mens€Írdat niet €n gaan met pakken zwarte gaten
narhuis.)
De herk in Mosta
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s6 MostaoBusket Gardens,Clapton Junction, Dingli Cliffs.

De blikvanger in Mosta is natuurliik de koepel.
Braaf langs de mrnen af doen we de ronde.
Tineke vertelt dat er tijdens de 2" wereld oorlog
hier een bom dwars door de koepel in het
centrum van de kerk viel en niet ontplofte. In
een zijkamertje staathet lamme stalenmonster
uitgestald.
Één keer wasdíe koepelletterliik een
blikvanger.
Nart spreekt het vermoeden uit" dat het
misschieÍlwel niet zoveeluitrnaaktof hij nu wel
of niet in die ruimte zou ziin ontploft. Het zou
uiteraardde bodemomgewoeldhebbenmaar de
drukgolf zou weinig weerstand ondervonden
hebben. Is het flauw om zo een wonder te
ondergraven?
Het echte wonder is natuurlijk dat een
straatarmegemeenschapin een klein dorp het
voor elkaaÍ krijgt om saÍnendit gebouwneer te
zetten.Dat is in grootordegelijk aande prestatie
die geleverd werd 5000 jaar eerder in Hagar
Qim. Dat samenergensvoor gÍutnstaanzonder
aangeld of andermaterieelgewin te denken,dat
is iets wat we in de laatstetientallenjaren zijn
verleerd.Wij de modernewestersemens. Het
'time is money'' denkenbelemmerthet samen
iets presteren.
Geenwonderdus, dat er nu iemandaande deur
staat te controlleren of de gasten wel netjes
gekleedzijn. Wanneerje niet aande maatstaven
voldoetblijfje maarbuiten op de rest wachten.
Volkomen terechtdus.
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De kerkvan Mosta- (Bovenen onden)
van het
We kopen overigansnog 3 foto's extra van de kerk. Tweemet eenfisheyelens gemaaktbinnenen eenluchtopname
nietigedorpom zijn grotetrotsheen.

a*

niet
Na eenhalf uur wachtenrijden we door naar RabaíMdina. Daar krijgur we te horen dat de Dingli/Busket Gardenbus
het
zuiden.
naar
weg
de
aan
verderop
op dit stationkomt, maareenhalte heeft

58 MostaoBusket Gardens,Clapton JunctionoDingti Cliffs.
Een betonnenhok met een verbleekt haltebord geeft de plek aan-No 8l en 8lA komen hier. 81A doet de omweg via Busket
Gardens. Ook nu wordt weer wat geduld gewaagd voor we kunnen instappen. Maar dan zijn we ook rap op de plaats van
bestemming, de chauffeur wijst nog even waar we heen moeten. (Een stukje langs weg en hoge muur af doorlopen en dan
links een breed pad op.)
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BasketÍ Gardens met het Verdala paleis.
[a, je kunt je voorstellen dat mensen die al zijn leven op een kaal eiland wonen dit een te gek park vinden en versteld staan
van zoveel groen. Waarschijnlijk zalhet hier in de weekeinden druk zijnazn de picknickplaatsen. Maar ons maakÍ het
relatief weinig indruk. Na vooraan in het park brj een groot restaurant wat ge&onken te hebben, gaan we op onderzoek uit.
Voor we er echter goed en wel mee begonnen zijn staan we al weer buiten. Een aardig en net onderhouden stadspark meer
en sroter is het niet.

Malta 2002.
Tja wat nu? We lopen maar een eindje door en
vinden dan wegwijzers naÍr de Dingli Cliffs,
Inquisitors Palace,Clapton Junction(?) en Cart
Dat is beslistiets aparts!
Tracks.Karrensporen?
Die kliffen komen strakswel.
Het is nog een aardig eind lopen voor we bij
een nieuw bordje komen dat het vervolg
rechtsaf aangeeft. Geen afstandsaanduiding
echter.Overbodigook, want we zijn er al. Niet
dat wij direct in de gaten hebben! Zo op het
eerste gezicht is het niets meer dan een bult
stenen en verdorde planten. Twee toeristen
komen van de andere kant en worden door
ieÍnand op het goede (karren)spoor gezet.Zli
hebbenhet echter al na een minuut gezien an
haasten zich weg. Dan springen wij erin:
"Vertel het ons maat."
Mary Sandsvan Clapton Junction.

.fr*'

"cart
We staanal rap op eenheuveltjetintallen
tracks" te bekijken. Het heet hier Clapton
Junction omdater zoveelbijeen komen.
"Let op de breedtedie is altijd hetzelfde.""Kijk
hoe dit spoorgeleidelijk in die overloopt.Dat
gebeurtnooit door of met water." Stukje voor
stukje worden ons stukjesvan een onopgeloste
puzzel aangereikt. Maar dat houdt natuurlijk
niet in dat je de ultieme waarheidontdekl. Die
is waarschijnlijk in de loop van de laatste
duizendeniarendefinitiefverdwenen.

e

iÍíuppeni esplanten hangenín
dikke trossenlangs de wundenomlaag
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Busket Gardens, Clapton Junction, Dingli Cliffs.
60 Mosta,"cart
track" naar detail, van theorie naar fantasie over de keien achter Mary aan. Ze woont hier al heel
We hobbelen zo van
haar leven in dat huisje. En de eeuwenoudearteàcten in haar achtertuin hebben haar duidelijk goed te pakken. Als we
willen kunnen we nog veel meer zien en horen.
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Grotíen bij Clapton Junction, die tot in de 30er jaren van de 20" eeuw hewoond wsren.
Dat is uiteraard niet tegen dovemansoren gezegd.Even later staan we in grotten, waar nog tot in de jaren dertig van de
vorige eeuw mensen gewoond hebben. De Engelsen hebben er een eind aan gemaakt! Op een simpele manier leven levert
geen belastingcentenvoor de regering op. Toen waren er nog geen inspraakproceduresen de mensen werden simpelweg
ergens andersheen gebracht. Hier heb je een huisje. De grotten werden gewoon kapot gebombardeerd!
Nét tevoren was hier een Nederlander Peter van der Aa geweest (1929) en heeft schilderijen van deze grottan gemaakt,
zodat men nu nog weet hoe het er oorspronkelijk heeft uitgezien.
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Twee foxjes cirkelen continu om ons heen
terwijl we op om en in grotten dolen. Steeds
spiedenze naar muizen, ratten en reptielen.De
honden zijn van Mary's man. Die deelt haar
belangstelling voor stenen niet. Die is meer
geiïteresseerd in levende wezens: Reptielen,
vogels,planten.
Een grote stietenhopuií een
overhangendewand gehakt.
De grote grot is onderverdeeld door
opgetrokken muurtjes, afsluitbare openingen
zorgan voor luchtverfrissing, overal zijn er
nissen, uitgehakte schappen en uitgesneden
ringen in het gesteente. Deze steensoort is
overigens hard aan de buitenkant en zacht
warmeer die buitenlaag eraf is. Iater worden
nieuwe oppervlakten ook weer hard. Zijn de
ringen gebruikt om spullen op te hangen?
Absoluut pronkshrkin het geheelis eenenorme
stierenkop die in een overhangendemuur is
uitgehakt. Dat duidt op meer dan simpel leven,
er werd aan cultuur gedaan. Er bestonden
spirituele zakeril
Wij horen verder verhalen over allerlei
buitenlanders, die hier geweest zin. Ze
vergelijkt dezeoudhedeÍlmet de meer officieel
erkendein Malta en Gozo en verzucht dat het
beslist zeer de (archeologische)moeite waard
zou zijn om hier opgravingen te doen. Hier
liggenzeerwaarschijnlijkmassa'sgeneratiesen
culturen opeengestapeld.Wat zouden ze daal"
veel van kunnenleren!
Nieuwe cartlrocks brengenons
ri chti ng Dingli Cliffs.
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cliffs.
clapton Junction, Dingli
62 Mosta, Busket Gardens,
primair uit
gaat
belangstelling
D.e
roependein áe-MaltesJarcheologiewoestijn.

Helaastot nu toe is ze de spreekwoordelijke
hebben. vooi de levenswijzevan de gewone mens is er
naar zaken die met de uppertor van beschaviiÀ* t" maken
eenEngelsmanheeft samengesteld
in een souvenirswinkelin Sliemaear boekje dat Marv met
i#fftflÏ"0$:itï*:ïft*
overhaarachtertuin.)
rondleiding en haar enthousiasmeen zeggendat we nog
wanneerwe afscheidnemenbedankenwe haar voor de uitgebreide
heenkrmnen'Simpelen niet ver'
naarde Dingli Cliffs *ti",r z" zi:egthoewedaarhet beste
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net buiÍen Clapton Junction'
De zand(steen)groeve

i
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en komen dan al snelaan de
We passereneengrote zand(steen?)groeve
mst. rct waait erdat het hoest.onder onsrammelt de zeeaande kust.
Op kleine plateausop diversehoogten tegen de kliffen zijn nog wat
tuintjes aangelegd.Na een niet te lange wandeling kopen we bii een
stalletjeachier eenradiostationtwee stukftengekoeldewatermeloenen
eten die op. Heerlijk is dat in dezehite. Daan zoeke,nwe Dingli zelf
op.
In eenstaatje bij de bushaltezien we de kerk èn (belangrijkerin deze
hitte) een café. We &inken kersensapen bier alvorensde terugwegte
aanvaarden.Dan weer langshet Attard viaduct naar valletta. Daar nog
eensde fruitboer opgezochten terugnaar Sliema'
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Dinglí
,s Avonds is er de fut uit en gaanwe zo'n beetjebï het eerstede besterestauranteten.Dat blijkt eenbeterekeuste njn darr
ge-schoeiden
we in eersteinstantie dachtint pebbles is een hotel annex restaurant.Het is duidelijk op Engelse leest
Het eten
wolijk.
en
vlot
gezellig,
de
bediening
levendig,
Èngelsen íJn q nadnrlkelijk awrwezig.Daardoor(?) is het heel
smaaktgoeden wat willen we dusnog meer?Niets dus.
Vrijdag 2G7-2WL Gszo: Victorian Mgarv tempels en molenmofuy'
rit vol met
có ií vanoaagons doel. Bus 6aj rÀar a" Sfiernaferry bushaltebnengtons in eeÍl ruk erheen.Het is een
prrrten die we weer herkelrneÍrvan de boottochteergisterenTot pacevilleke,nnenwe het al van eerderebusritten.Nu blijven we echterde kust redelijk volgennaarhet noorden.-over
Nieuwighedenbeginnenbij de St. George'sBay. Dam verlaÍenwe het stedelijk gebieden hebbenwijwel steedszicht
kust en zee.
en
Batrar onderscheidtzich door een groot Splastr & Fun Park met grote waterglijbanen.Dan glijden diverse baaien
ze
verspreiden.
stank
die
de
prettig
van-\4'ege
mln{er
zijl
strandjesÍuuroÍrsvoonbij.SalinaBay met zijn zoutpannen
kust
nugiËba e,nSt. paul's Éay zijn zoíe zierr"* groi" vakantiekolonie.hr zeeherkennenwe de St. PaulsIslands.op de
gaan
we
borden
guiten
zitr.
doorheen
we
waar
stad
volgende
de
Mellieha
lteur.
Oonte,rrode
een-torenmet eenanvi;táae
van het vqgelreservaat,dat nu bij gebrekaan(tek)vogels geslotenis'

Rabat en Xagra op Gozo.
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We worden aanhet haventerreinafgezet.De boot ligt al te wachten.Via een overdektwandelpadkomt men er heen.Het is
een groot veer waar ook de nodige auto's op kunnen. Apart gegevenis dat de vaart naar Gozo nu niet betaald hoeft te
worden. Op de terugwegbetaaltmen. Dat scheeltde helft in kaartenverkopen,controle en het schietbeter op. Verstandig
dus.
zijn via trappente bereiken.
De passagierdeks
Er staataardig wat wind vandaagqL zo stampthet schip tijdens de korte overtocht warempel nog. Langzaamworden de
gebouwenop Gozomindervaag.Mgarr is de aankomsthaven.

Mgarr en zijn haven, Gozo.
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De haven van Mgan vanal een hooggelegenkapel
De bussendie klaarstaanlaten we schietenen lopen
allereerstnÍÉÍ eenkerkje dat bovenhet stadjeop een
rots staat.Dat is in de hitte nog even een zweterig
karwij. Boven blijkt dat het grootste deel van het
gebouwgeslotenis. Alleen de kapel aande stadszijde
is open. Interessanteris echterhetzicht op de haven
en zijn omgeving.Aan de anderekant van de heuvel
lopenwe weernaarbeneden.

N 9 9 6| 7 8 4
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serieAC
Tragitt bejn BlieVRhula
diÍÍerenti
Trip between diíferent
TownsNillages
Nol ghall-Adulti
Adult Fare
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Op de hoek van de staat
hebben we al snel een
na,aÍ Victoria
bus
(Rabat)te pakken.Zoals
in de gidsen is aangegeven is Gozo inderdaad een stuk groener
van Malta zelf. Daardoor
ziet q alles een stuk
aangekledo uit. Ook
staan er meer bloemen
op en naastde huizen.
In Victoria lopen we op
goedgeluk in de richting
van waar wij het
centrwn vermoeden.We
lopen een modem maar
klein
winkelcentrum
door en gaan langs
enkele winkelsHaten in
de richting van waar wij
de citadel vermoeden.
De markí (Rabaí)

Rabat en Xagra op Gozo.
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Vorige bladzijde:
De koepellozekathedraol vanaf de citadclmuur.
Boven:
In de kaíhedraal schitterendevloeren,mooiefresco's en een namaak koepel!
Beneden:
Zo komen we bij de markÍ die zo te ziennog net open is. Tineke vindt er een leuk hesjemet rok. Paarsnatuurlijk en dus
mooi. We kopen verdernog enkelekaartan,kopenpostzegelsbij het postkantooreeneind aan de straatterug . Op eenterras
aande anderekant van de markt nemenwe dan wat te drinken en elk eensoort koek erbij. AangezienTineke dat bladerdeeg
geval met o.a. erwtensoepniet lust heeft Nart er twee.De kaartenwordengeschreven.

Wnlcoun To

THE GO7'OCA.THEDRAL
Mother and Heui.o! all,Íhe'Churches of GoTo
(-on(titions
availablefor viewing
subiectto Termsaitd
Ticket issued
'"''
at the ('athetlral House

1,,

.,':""
oq.oo*'.12.-5J
Mon-Sat:
his ll 30- 16'30hrs

This ticket entitles you 'for Cdmission to the Cathedral
Precincts.

Met een dikke folder van het toeristenbureauin de hand wordt als eerste,in de citadel, de kathedraalbezocht.Ook nu weer
eenheel aardigekerk met die typischMalteseingelegdevloerenvan grafulatenen kleurrijke fresco'sop de plafonds.Een
"fiompe d'oeil" van eenkoepel.Een echtekoepelwaste duur.
frustratiewordt gecamoufleerdmet een

Zicht over het noordelijk deelvan Gozo,vanaf de citadelmuur in Rabat (= Victoria).
We moetenbuiten even enkelesfaatjes door alvorenswe de opgangnaar de citadelmuurvinden. Vanaf de mun heeft men
een schitterendzicht over het noordelijk deel van het eiland. Met de verrekijker speurenwe de horizon af en vinden veel
dorpenmet hun grote kerken.

Rabat en Xagra op Gozo.
We lopen de muur rond, bekijken de handwerktentoonstellingin eenvan de gebouwenen lopen enkelesteegiesdoor. Veel
gaanterug naar de wijk achterde markt en vinden daarde restantenvan die activiteit à enkele
is er echterniet te zien. rr/Ve
heelaardigewoonstraatjes.
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Straatje in de buurt van de marWin Rabat
We besluitenuiteindelijknaarde Ggantijatempelsin Xagrate gaan.Dat is slechtsenkelekilometersnaarhet oosten,maar
i.v.m. de felle zonnemenwe tochmaarde bus.
Om detempelsis eenpark gemaakt.Via
eensoortautowije oprit komenwe bij de
kassa.ML 2 per persoonvoor de kaartjes
die ook toegang geven tot het
molenmuseumin de stad.
We krijgen voor dat geld ook iets te zien.
Dit complex spreektveel meer voor zich
dan Hagar Qim en Mnajdra. De muren
zijn hoger, de stenenhoger en de details
completer.

Sleeping Lady - NationalMuseum of Archaeology

Volgendebladzijde:
Boven rechís: Malíesemuurhagedis.
(Podarcislilfo le nsismahensis)
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Verder betrappenwe een van de huidige bewoners:eenmuurhagedis.Dezehagedissenkomen op de Malteseeilandenin 4
voor: Podarcisfilfolensismaltensis,(Malta,Gozoen Comino),-filfolensis (Filfla), --kieselbachi(Selmunett),
ondersoorten
--generalensis(FungusRock). Podarcisfilfolensis maltensisbestaatdannog uit twee compleetverschillendekleurvarianten.
CharlesDarwin en Aldred RusselWallacehaddenniet naar de anderekant van de wereldhoevente gaanom inspiratie voor
hun evolutietheoriënop te doen.Malta was dichterbij.
a. g: Filfla
h. h. S{lmunutt
c i: Í-ungrs Roch
d*" j.k: i\talla (ioro Comino

Ggantija

Temple

'Tempels van de Reuzin' liggen landschappelijk fraai
De
gesitueercÍ op een helling onder het dorp Xaghra De
plaatselijke legende wil dat ze hier in éen nacht door een reuzin
gebouwd zijn, die onderwijl ook nog haar boreling mogde. .
De wetenschappers gaÍIn ervan uit, dat met de bouw ervan circa
5,5 duizend jaar geleden aangevangen is. In die tijd bezat de
mens geeÍl ijzeren werktuigen, en kende hij het wiel en de takel
nog niet. Toch lukte het hem om de immense, tonnen wegende
stáen enkele zijn tot zijn tot 6 meter hoog uit de ongeveer 5
km verderop gelegen steengroeven naar het tempelterrein te
slepen en or muren van te maken, die tegenwoordig. deels nog
tot een hoogte van 8 meter reiken. Zelfs vandaag de dag zou
het nog aanzienlijk veel kosten om zo'n tempelcomplex te
realiseren.

ïempel van
Ggantiia
-ffi

k>-,

-{tJ

0udere.
zuidwe*eliike
t€mpel

''
.,
HootdàlÈ€r

.

JongeÍe,
noordoocteliike
tempel

i' tifis-ahar

Het tempelcomplex van Ggantijabestaat uit &ie delen.,Op een
'1'::"':
.
kunstmatig terras lag een 40 meter lange, ovale voorhof, die
omgeven werd door een stenen muur.
DaaraarrIagentweetempels'dezuidwestelijkeisouderen:*..'
beter bewaard gebleven. Elke tempel bezat àin eigen, concaaf I
n".gott reer
vorÍngegeven fagade, waar links en rechts van de ingan-gkleine
bankàtáen tegénaan stonden. Hierop konden de offergaven
wirlr-rtarairn
neergelegd woiden. Op één ervan links van de ingang van de

#'.iH:ïlÏ5:.1:ïïil",í#Ë"#,ïiïïïàt',ibi'lii..::#
naarde bouwplaats.
uaníe sténenplalenen steénbÍokken

'Ni*ttt"'
vurptÈ,o
r

i

De ingangvan de tempelsword gevormddoor rechtopstaande
stenen-pláeq de zogenaamdeorihostaten.Oorspronkèlijkrustten daaréénofverscheidenestenenplaten op, zodat men door dezepoort
de tempelbijna als eengrot betrad.
De binnenniimten van-de tempels waren niervormig aangelegd.Vanuit de voorste ruimte leidde een gang met orthostatent_raarde
achtersteruimte, die uitliep in eenapsis,zoalsook wij die nog uit onzekerkenkgnneryIn de apsissenen in_49tempelruimtenstondennog
meer altaren.Bijzonder indrukwekliendis in Ggantijáhe tuee lagentellendetrilietaltaar (een altaar,waqrblj eenschuinliggendeplaat_op
twee verticaal siaandestenenplaten rust) in dé linker uitbouw van de tweedetempelruimte.Andere altaren zijn van het type van het
gewoneblokaltaar,dat hier met spiralengedecoreerdis.
Óffers waren vermoedelijk tret iniaAetpunt van de rituele handelingenin de tempels. In een van de vloerplatan-is eel 28 cm diep
plengoffergatte nen, daf diende om vloeibare offerandenop te vangen.-Op een_andereplaats staat.eeÍl - schaalvormigssteerLeen
potros,die wellicht hetzelfcledoel diende,maarmisschien,ookvoor bloed van de offerdierenbestemdwas. Dat er in de
zag{naamóe
teàpel ook dieren geofferd werde& vatt af te enorme lezen aan de brandsporgnop het plaveisel in de rechtervoomrimtevan de
zuidlwesttempel.
Wié zich de duistemiskan voorstellendie ooit in de.zetempelsgeheerstmoethebben,.kanmisschienook navoelenwat
vereerde.
de mensvijftluizendjaar geledenervarenmoet hebbenals hij - hier zijn grotemoeder-en vnrchtbaarheidsgodin
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Eem van de metershogemuren van de Ggantiia tempels
Wanneerwe naar buiten lopen, vragen een steljongelui adviesof het het geld wel waard is. Ze worden door Nart op een
verhandelingover HagarQim, Mnajdra,ClaptonJunctionin vergelijking met dezeGgantijagetacteerd.Conclusiehet beste
is naar Clapon Junctionte gaan,daarwat rond te hangentot je door Mary op sleeptouwgenomenwordt. Dan hoeft men
geenfantasiete hebbenom de gevolgenvan de tand destijds weer aante vullen. Dat doet Mary wel voor je. We betwijfelen
óchterdater bij dit stelletjeeerr" Jones"zrt.We wachtendanook niet af om te zienof zenaw binnengaan.Wanneerwe het
park weer uitlopan zien we rechtsvan de grotepad enkelegrottenstaan.Hier is het dak niet door de Engelsenplatgegooid.

De molen in Xaghra.

Rabat en Xagra op Gozo.
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Twee komertjes in oade stijl in de Xaghra molen
In het dorp zoeken we de molen op. Die blijkt naast molenattributen ook een alleraardigstmuseumpje te bezitten in de vorm
van een ouderwetsewoninginrichting. Je zou het geheel zo in Bokrijk kunnen integreren. We klimmen via de wenteltrap tot
boven in de nok. Daar gaater door de harde wind aardig luid aan toe.

Malta 2002.

Met harde wind spant het er als een oordeelop deremolentrap.
Op het plein voor de kerk vindenwe naastenkelegeslotencafésook eurtje dat slechtsdoor eenvliegengordijnafgeslotenis.
Een echt café kan men dit niet noemen,het is een simpel winkeltje met een grote toonbak annextoog. Drinken komt uit
flessenof pakjes. In de zaak staanverder wat tafels en banken.Buiten ons zitten er enkele ouderemanneneur pilsje te
drinken. Een oud wouwtje in het zwart runt de zaak. Alles bijeen is het een heel authentiekaandoendeaÍnosfeer. We
bestellenvoor de grootstehonger een pak koekjes,die we ter plaatsebuit maken. Op gegevenogenblik staat een goepje
Duitsersvoor de dern.Pakijkt evenbinnenen weetniet hoe vlug hij weg moet komen.Maar blijkbaar is zijn wouw dorstig
en wordt hij voor de bestellingennaarbinnengestuurd.De rest wacht buiten de zakenaf.
Op de weg hierheenhebbenwe de bushalteal gezien.Maar doordatde bus zeerlaat komt hebbenwe wel % un staante
demolenu

'J"Li

in Gozokleur.
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We worden naar het station in VicÍoria terug gereden,waar onder een aantal passagiers
coqnmotieontstaatover de vraagof ze straksnog eenseenkaartjemoetenbetalentot aan
Mgarr! Ze gaantoch met dezelftle bus door. De chauffeur is echter resoluut. Op h€t
station moet iedereeneerst uitstappenen ze mogen er pas weer in wann@r hij dat
aangeeft.En hij heeft alle tijd- Vreernd volk is er in de wereld. Dat reist duizenden
kilometersvoor dik geld en gaandan staante motten om 25 Maltacent.

-GOZO CHANNEL
CO.LTD
REG. NO. 1268-0901

SFP/EN9 322440

Lm1.75
serteAD
TÍagitt SpeèlaligharRamlaiew ghad-Dwejra
Spcial Tripto
RamlaBay or to Dwejra
Nol ghall-Adulti
Adult Fare

25c

PASSENGER
STANDARD
FARE

rRAVE-L
__ _NA_1_VAL_|_D_|_oB
_
'1.

Conditions oÍ Carriage

Carriageis regulatedby Canier'sConditionswhicfi may
be sighted at the oÍÍicesoÍ the Company.
2. Failureto píesentticketon demandwill incurrepayment.
3. The Company reserves the right to cancel a lrip Íor
ooerational reasons.
4. Passengersand vehiclestravel al own risk and to the
maximum limitation oÍ liability under the relevant
insurancecoveragemaintainedby the Company.

Bij terugovertochtmoet dus betaaldworde,nhetgeeninhoud dat men vfi)r eengebouwtjeop het haventerreinin een lange
rij moet gaanstaanvoor de kartjes. En danmoet men wachtentot de volgendeboot helerraal ontscheeptis.
wind nog eenbeetjemeer stamp€Írdan op de heenweg.
De overtochtwordt door de aanhoudende

Tinekeop heí veerterug nuar Mahu
We blijven binnen zitten en zien hoe uitgelatende ectrteGozoanenzijn wanneerz-e@n uitstapjenaar Malta maken.Naast
ons zitten enkeledemesmet twee oudewouwtjes. Nol komt laaiendenthousiastbinnen valt diversem€nsenorr de nek en
kletst horderduit. No2 ntme. eenverheerlijktemaarniets zeggendeblik er doodstil bij. We zijn echternauwelijk van wal
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best
of No 1 stort compleetin. Als een vaatdoekhangf ze over het tafeltje, terwijl nA d'r blik van ik vindt het allemaal
aanhoudt.De Uegéleidingnemen echterop gegevenogenblik nol links en rechts in de arm eir lopen er mee nam buiten.
Frisselucht wil wel eenswonderendoen.
Eenmaalaan land hebbenwe direct eenbus terug naar Sliemate pakken.Ondanksdat er nog massa'smensenvan de boot
komen en ondanksdat de busnog bij langeniet vol is, rijdt de ctrauffeuraan.
Het is inmiddels al weer eind van de middag hetgeenook hier een verkeersdmktein de stedeninhoudt. In Mellieha en de
stedenrond Sliemais het aanschuivengeblazen.
ZaterdagzT-7-202 Gajn Tuffieha' Golden Bay.
Voor vandaaghebbenwe een stranddaggepland.rWegaan met bus 652 rechtstreeksvan het veer in Sliema naar Gain
Tuffieha --\
in het NW van het eiland.
De gefrustreerdebuschauffeurmaakt
bij het instappenal een ongeduldige
indruk. Passagiersdie hun geld nog
niet in hun hand hebben kijkt hij
verwijtend aan. Iedereendie instapt
moet toch minstens op de hoogte
zijn van de ritprijs?
De kleine buskaartjesworden driftig
afgescheurden ruw in de handen
ll-passiggierhu mitlub biex ma
For Bus Boute details
gedrukt. We zitten &ie rijen van
il-biljett
fuq
il-'bus'
iarmix
www.atP.com.mt
Passengersare kindly requested
voren aan de linkerkant. Nart zit bij
to reÍrainÍrom disposin(iticket
Your comments
on the bus
het raam en kijkt voomamelijk naar
are welcome
BasESFoRPRrvAiEr+RL
l
buiten, terwijl Tineke de chauffeur
atp@atP.com.mt
COFFEE
MORI,IINGS
E,T C . I,
observeert.Eenjonge vrouw stapt in
CONTACTPTAON
L
Serving the Public is
TE1.260007/8/9
|
en moet haar portemonnee nog
our commitment
PRIN]'ÉXLIMITED
openmakenen kijkt de chauffeur
PRINÍEXL]MITEE
afirachtendaan.Die is echteralweer
met de volgendepassagierbezig; de
wouw kijkt beledigd.Vol ongeduldzegthij haarwat het kost en neemtmeteengeld aanvan alweer de volgendeinstapper.
niet meeren gaatvoor de 4" persoonstaan:zij was eerstduszij wil nu eenkaartje! Hij pakt nu
Nu pikt àe dezebehandeling
haar geld aan, geeft haar eenkaartje en wisselgelden terwijl z$haar geld in haar beursstopt is hij alweermet de volgende
"Don't pustrme!" snauwt
passagierbrczig,geefthemgeld terug en duwt haar ondertussenverderde bus in. Dan onploft ze!
ie nijáig tegenóe man. Er ontstaateennietus-welleswoordenstrijdwaarbij de chauffeur zeg[.dat alleenmaar geld aanhet
teruggevenwas. Boos loopt de wouw naar achterendoor. De chauffeurzegt nog eenkeer tegen de passagiersachterhem
dat hij niets deed.Nu is hij pas echt geirriteerd! Wie bij de volgendehalte geengepastgeld heeft moet vooraanwachtenen
wisselgeldterug. Als er tweeknapeninstappen,waarvan€r eengeenT-shirt
terwijl hij weer verd€rrijdt geefthij moppere,lrd
aanheeftwaagt hij daamaar.De jongen heeft wel eeÍrhanddoekomgeknoopten snaptblijkbaar niet wat er bedoeldwordt.
Hij loopt door naar achter,maar 100meter verderwordt de bus demonstratiefstop gezetan commandeertde chauffeurde
krraapom zijn kaartje weer af te geven..Hij krijgt zijn geld terug €tl wordt de bus uitgebonjourd.Geheelperplex stapt de
jongen wt, zijnhanddoeken vriend achterlatend.Een halte verder stapt ook de wiend dan maar uit en loopt terug om zijn
vriend te zoeken.In de buurt van de kust wordt het steedsdrukker. Veel sfiandliefrrebberswillen mee. Drie meisjesmet
alleenbikinibovenstukjesaanworden driftig gesommeerdeenT-shirt aante doen;die hebbenzeniet ma:r eenhanddoekof
sjaal is ook goed. Inspecterendm tt1n spregelkijkt hij of ze inderdaadhrm bovenlichaambedekt houden. De meiden
giechelen maar wat. Twee haltes voor het strand staan twee meisje in vol strandomaat(bikini met omslagdoek)en
ópgeblazenluchtbedjeste wachten.Als ze vrotijk lachendwillen inSappenschreeuwtde chauffeurhen toe dat hij ze niet
meeneemt!"Why not?" "Thetreis no room in the bus!" Blijkbaar mochtenze eerderal wel zo mee. Verbaasden met open
mond kijken ze de bus na. We zijn blij als we op onze bestemmingzijn en verwachtenmin of meer nog een schopna te
krijgen bij het uitstappen!Tjongejonge zo'n slechtgehumeurdechauffeurhebbenwe nog nooit mee gemaakt.Die is echt
met zijn verkeerdebeenuit bed gestaptvandaag.

TÍasPortPubbliku
Assoójazzjoni
Tel:250007/8/9Fax:245715
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We reden grotendeelsdezelftleroute als gisteren.Nu echterbij St. Paul's Bay linksaf, De oversteeknam de westkustis
kort. Enkelemensenslechtsstappenmet onsuit, de rest gaatnog eenklein stukjeverdernaar GoldenBay.
We staan:umeen steile[.ap die recht naar de baai leidt. Maar we willen e€rstevenrond kijken en lopen bovenlangsnaar de
volgendebaaimet eensmal lang schiereilandervoor.
De helling naar die volgendebaai is zo steil datje er van dezekant af niet zonderlijfelijke problemenkunt komen.Hd ziet
er wel heel mooi uit. Deze kant van Tuffieha Bay lijkt ons e€nmooi plaatsjeom heente gaan.Het is door eenrijtje rotsen
van de wilde brandingafgeschermd.Dus lopen we voorzichtig de helling af, Benedenwacht ons iets onverwachts.Er lopen
diverse oudere mann€n naakt rond. Een homosfandje hadden we echt niet verwacht hier. Nart komt al snel met die
bierbuikenaan de praat. Het opperhooftlraadt hem afhier te gaansnorkelen,het is erg ondiep en het water best wild nog
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ondiep enje moet oppassenhet
van die hardewind de laatstedagen.Helemaalongelijk heeft hij niet want het is behoorlijk
vissen.
rcfr*gr"f niet vanje buik af te ..tr**. Buiten wat gobi's is er niet veel te zi€Ít aan

Gain Tulfteha aan de NIA kust'
maar dat door de stormachtige
De woordvoerdervan onze strandgenotenvertelt dat zij hier altijd fijn kunnen zwemmen'
pas geledende zaakkeurig opgeruimd
wind van nu veel rotzooi hier op Ëet strandis gegooid.Dat terwijl zi uitgerekend
eensoort wijwel witte klei,
hetrben.Erg wolijk Àsrzeer daÍrook niet uit dórJmann.n. De kuitstook-bestaatoverigensuit
ofvoetenblijft kleven'
die perfectaanje schoenen

Gnejna Bay lijkt zo van Lan4arotegeplaH te ziin
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Narí snorkelendin ondiePwaíer.
Na eentijdje zoekenwe het reguliere strandop.
Daar spetterenwe à la Kuta-Bali in de hoge
surfgolven. Dat daardoor flink wat zand door
het water geroerdword! zorgt natuurlijk ervoor
dat er niet gesnorkeldkan worden.Hoe dan ook
we houdenhet er goedlang vol.
Tegen 4 urn lopen we langs de kust door naar
Golden Bay. Ean wandeling van niks qua
afstand en qua interessant ziin. Daardoor
stappenwe bij de baai aangekomendirect in de
klaarstaandebusnaar Sliematerug.

o
! r"sr' vi.,""nt

sLM 07
Street' Sliema'
Íel:2133 2172

OpeningHours:
Mondoy - SoturdoY
ó.00 - 10,00P,m ,
(Last
Order10.00P.m')

RESERVATIONS'
RECOMMENDED
. RABBIT
. FRESH FISH
DailY
Aoailable

If you haae enjoYedthe
Meal. Passthe word.

's Avonds zoekenwe een klein familierestaurantjein een zijstraat
van de Strandop. "Il Merill. Er moet even overlegdworden of we
nog wel ingeschaaldkunnenworden.Maar dat lukt.
We lrijgen hwlijk

te eten, de buurt is uitstekend en de sfeer dus heel prettig. Naast ons zit e'enAustralische, die
Flaar kinderen €n
kleinkinderensnappen er niets van.
Wat is daar nu aan
om alleen zo Yer
van huis te gaan!
Zo te zien houdt ze
van goed eten en
wat dat betreft zit
zehiq goed. Toch
is er iets melancholieks over haar.
Wat famillie meenem€n had ze
toch
misschien
goedgedaan.
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Blue LagoonoComino.

'n "I\4erill" (eenvogel) een merel zou kunnenzijn, niet. Het blijkt de nationalevogel te
Overigensklopt onzegedachtedat
zijn, een blauwe vogel, Monticola solitarius ofivel Blauwe rotslijster, die overigensdoor het hele middellandsezeegebied
voorkomt.
Zondlag2ï7 -2002.Iloofdpij n.
Plannenvoor vandaaggaanniet door, omdatTinekehoofdpijn heeft. Die zakt pasop het eind van de middag.Nart leesthet
boek uit van die Vlaming die op de fiets tegendraadsdoor Sumatrarijdt. Langs de zuidkust zoals wij (met de gewone
stroom mee, van west naar oost dus) van plan war€n geweest.Een heel aardig boek door de heel aparteen somsbizarre
schrijfstijl. Hij maaktde meestweemdevergelijkingen,die overigenswel raak zijn.
's Avondshoude,nwe het didtbij eÍl gaanwe \Meerin de Pebbleseten.
Alvorens het hotel weer op te zoeken slenterenwe langs de ze en kijken naar zitpaffonenvan het volk. De zeewaarts
gerichtebankenzijnniet in trek, de stadwaartsezijn vnjwel voor 100%obezet.
Maandag2g-7-20ff.2.
St PaulsIsland, Cominq Blue Lagoon.
Vandaagwillen we terug naaÍ de Blue Lagoon op Cornino. We zijn er dan ook woeg uit, kopen aan de boulevard bij
'ItJz-zo" eenticket en moetendan tot half elf wachtenop de boot. Dat op iets wachten,t€rwijl de verkoper foetsieis en er
op komen dugetr,dat is eenaanslagop je goedevertrouwen.Die man die bij
tot op het laatstemome,lrtgeenmedepassagiers
probeert
voor bootreizente ronselen(zonderveel resultaat)heeft onze kaartjes
mensen
hetLuzzo tafeltje stond en continu
ook nog eensingenomen.Dus volge,nwe hem op de voet. Van tafeltje nÍur een arriverendebus, van clubjes Engelsentot
echtparendie ook maar langerdan éfu secondenaarhet reclamebordvoor boottochtenkijken.

In eenspeedbootnsar de oventop bij Sí fufians voor de kus|
IJiteraardmakenwe ons ten onrechtezorgen.Op het laatstwordennog twee Duitse wouwen geronselden dan worden wij
...... iÍt een speedbootjegez:etDe bootsmanis zoalsje van een Middellandsezeespeedbootdriververwacht.Jong donker
gebrand,lang en dik golve,ndhaar en de ogenachtereenzwartezonneb'rilverborgen.
Met eenklein racebootjedus. Tinekeheeft het er niet zo op. Vooral omdatde zeenog steedsvrij ruw is van de hardewind.
De eneDuitse vrouw wordt met de minuut witter van schrik om zeeziekte worden.Ook zij haddenverwachtin eengrotere
boot vervoerd te zullen worden. We gaan echter nam de overstapvoor de kust van St. Julians. Dan met een grotere
speedbooten 2l (jonge) gastenlangs St. PaulsIslandnaarComino.
De CrazyCaptain(volgans eiganzeggan)stelt van alles in het werk om er eenbeetjestemmingen uitgelatenheidin het nog
saaiestelletjete laijgen. Jongensworden opgero€penaanhet deskbordte komen slaan.Zijn broek gaat evenomlaagom te
bewijzendat hij echtgek is en zijn geregeldherhaaldezeewijsheidis dat het altijd wouwen zijn, die zaniken.Mannennooit.
De vrouwen zaniken dus nu niet En de mannenwillen zich niet als mietje profileren. We sjezenover het water, waarbij
aardigwat buiswaterlangskomt.We klappenaardigover de golvenheen.
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Vortgebladzijde.
Boven:
Midden:
Benedcn:

Comina
Wevoren enkelegrotten in
De nCrory Captoin" is zogek nog nieí

Het turkoois bloawet ater van Comino's grufrerl
boten goedin de gaten
Daarbij is het Nart wel duidelijh dathij geenrisico neemt,de golven en hekgolvenvan gepasseerde
gaat
geregeld
worden
zeerfrnatiek begoet.
gas
hoog
water
te
vangen.
Andere
boten
steevast
even
afom
te
op
houdt.Het
er
Inderdaadhoe gekkerhoe beter.T,orgardatje bekendbentbï de tourista4 morgenkunnenze klantenzijn.
Dezekeer varenwe aande rechterkant om Corninoheen m zo lcrijgenwe diversegrott€n te ziq. Sommigengaanwe met
boot en al in. Het water in die grotten is steedshelderturkoois blauw, alsof het fluoresceert.
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geen
gaten
in
zin bebloede
te houden,heeft
In grottenwaarschuwthij continu de wandenen dus ook de hoofdengoedin de
"Look abat]." Hij loopt halfscheepsnaar de grotwand en
koppen.Op gegevenwordt het stutn verlatenen zegf hij stiller:
pakt snel iets van de muur af! Het ding piept weselijk. Hij draait zich om, loopt naar de jongste Duitse en opent, tot
afgrijzerrvan haar, de handenvlak onder ham gezicht! Er komt niets uit. Het piepen maakt hij met zijn vette aÍmsn en
ontbootbovenlijf, Spasssoll sein,en wouwen hebbenaltijd wat te mekkeren!

orr'

Als een vlieger opgelatenvanuit eenspeedbooí
dan het hotel zelf. }Iet is er zeer stil. Een lange bocht verder worden
We passerenhet Comino hotel. Eerst de guesthouses,
Lagoon
afgezet.
kade
aan
de
Blue
dan
bij
een
betonnen
we

Blue Lagoon tussenComino en Cominolo in, is ons hoofddoelvandaag.
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"Kom niet telaa\ want ik wacht op niemand.De_
Klokslag 3 uur vanmiddagworden we geachthier terug te zijn
{rge die
kade en
parasols
versierde
en
jullie
met
strmd$oelen
de
op
Wiri
staan
maan!"
wactrten
rc hat ká kme,n b€n ft áf * Aar
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de
nar
water
op
passagiers
het
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eeÍr
zwik
met
is
al
weer
Captaineiland.De'.C;razy
overziende baai eÍl het
Zo gek is

Comino md Gozoop de achtetgrond.
We bekijken de kust eer$ aan die kant waar rnijwel nie,mandheengaat.Maar al gauw hebbenwe daar genoeÍIvan. Het is
goedvÍa1a1vandaagen het gaathzuvel op. we Éjken dannaar en ple(ie tussende menigteop de rotsenam de anderekant
ian de aplegkade. fvÍar a"t "inaen we niet mfortabel g€noegvoo de uren die we hier willen/moetendoorbnengenen
dushuren we stoelenen prasol direct am het water.
De vorrge keer zijn nt" troo*ettr helerraal niet op Comino geweest!We zateirvm hier af gezienaan de anderekant van
Cominotoeenklein eilandam de anderekant van Blue Lagoon.We haddeninderdaaddat paadjeover de heuvelrugmoeten
nem€norn aande eigenlijke Blue Lagoonte komen.De Hera II is te groot om hier aante kunnenleggen.
Kleinere boten teggenoerigens de-eenna de andereaÍm otn passagiersop te pilften of a! te z.etta,.Een speedbootmet
sigaarof aquapa*"tt"te to€rt corfinu met sensatiebelust voft rmd" Me die paractrÍe wor{en de mensensteedsvanaf de
bJot opgeËtá. Na een tlidje in de lucht hangen, wordt er va"rt ge,minderl zodat de vlieger lngzaffi nar het
watero$'ervlak daah. Steevó gam die mens€Íldan met de beentjesspartelen.Alsof ze over het water willen lopen of
omhoogwillen springan.
Uit€ra;d spendáenwe tangetijd in het water.Dat is kaaktrelder ook door het grovewitte zandop de bodem.Die bodemis
ruitpatrmen.
steedsdoor de zon en katibelendegolven versierdmet felwitte wiebele,nde
Zoals altijd zijn er mar weinig átsetr o,ph€ewó te vinden. Wat kleine grondels en uitstekend gecamoufleerdewitte
platvisja. Die ziin alleenmaart-erugte ni"O.o, wanneerze ev€Írgezwommenhebben.In de boekenstaanslechtsplatvissen
Oie"óaf Z0 m áiepte voorkomen.-Wèlzijn €r zwarte sponz€nvan sa 15 cm te vinden. Op het eerstegezicht lljken het
zwaÍtÊstenen.Omdat er hi61 geendonkerè$eensoortente àen zijn, wilde Nart dat confioleren.(Weke steÍl€,nmet poriëh
zulle,ndus wel sponzenzip,. (ZwartB spors. kcinia spinosa.)Tegende rotsen aan vinden we uiteraard veel meer vissenVooral b[i Cominotoen dé 2ulijn die het zwemgebiedaftakent zïveÍnm€nril@r massa'szwaluwstarten rond.
Buiten 2lcabb€n fuss€nde Se,lrenvan de pier zien we v€rd€rgeen'hieuwd'soorten zeedierenmeer.
Niet door de verwachtegrot€reboot, maar door
We worden uiteindelijk na genheerlijke miaAagiets na drieën opgehaatd"
'bieuwe"gezichten
Of wij het ee,n
meegenom€'lr.
gasten
nog
de kleinere! Met de groto" wordeir naastde oorspronke$ke
toe.
Dat moet dan
kijkend
zuinig
een
beetje
gaan.
stemme,n
De wouwen
bezwaarvindenmet aat nein tootje naar Sliemate
maar.
Zo dans€n\ile over de golven terug. Onze bootsmanwil, vertelt hij, na dit seizoende weide wereld in. Hij vindt Malta te
klein worden en wil ooL i"tr andersdan de rest van zijn leven bootjesvaren. De overtoót gaatnog redelijk rustig. In het
havengebiedvan Sliemavr€n !1'euiteindelijk opmerkelijk loÍr€Íz2amnapde kade.
met zijn plannenqt zÊggErtgoedendagtegen de Duits€n. Die zijn allang blii lve€r vaste
We wense,nqxzÊ zffim1gnsucces
grmd urder de voetemte hebben.
is Avonds na het zout weggespoelden het vel geolied te hetrbengaan we weer et€n n?lzzqia Portapalo.Een goed
resta1nantcurcludenenwe tve€r.Jamma dat de airconditionmgop zo'nlage temperatrnningesteldstaat.
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Dinsdag 30-7 -2002. Hoofdpijn.
Het gaat niet goed met Tineke. Ze heeft weer
last van hoofdpijn. Opnieuw duurt dat een groot
deel van de dag. Jammer dat zo ook de laatste
dag in het hotel doorgebrachtwordt.
Nart gaat wel even wat perziksap halen bij de
supermarkt aan de Tower Street. Op de weg
terug loopt hij wat winkeltjes in en uit en vindt
zo een boekje over Clapton Junction en
omgeving van Mary Sands! Dat is leuk en
wordt dus meegenomen.Tevens ziet hij een dik
"Wildlife of Malta". Dat
rijk geïllustreerd boek
kost aanzienlijk meer en wordt dus in eerste
instantie alleen maar in gedachten gehouden.
Het moet eerst met enkele andere boeken over
het dierenleven hier vergeleken worden.
Uiteindelijk koopt hij het in de boekenwinkel
vooraan in de Tower Street.
Tineke bij defruitboer op de hoek
Tegen het eind van de middag is Tineke weer
aardig op de been en gaan we een rondje maken
door een aantal winkels in de buurt van Tower
Street. We vinden als souvenir voor Niels een
spaarpot in de vorm van een ouderwetse
(Engelse) telefooncel.
*Il Merill"
We hebben om 7 uur bij
"heerlijk"laatste
gereserveerden ons zo van een
avondje verzekerd. Dat reserverenis hard nodig
want de ruimte is zeer beperkt. Vele potentiële
gastenmoeten doorgestuurdworden.
Op het laatst van de avond willen we de
gastvrouw en -àeer op de foto zetten. Eerst
moet echter hun zoon erbij gehaald worden,
want hij is een van de motors van het bedrijf: de
kok.
De famillie van restaurant II-MerelL

I
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Woensdag3l-7-2W2. Malta - Waalre.
De woege ochtend begint met een regelrechteÍamp. Nart is door wat later blijkt een v€rkeerdtype batterijen heel zijn
reisverslagkwijtgeraakt. De VELO komt niet op gang en alle informatie is opgegevenogenblik foetsie. (De VELO moet
perséalkaline batterijen hebben!) Zwaar balen natuurlijk. Dan gaan de schoudersweer omhoog,niets meer aan te doen.
Hopelijk is het apparaatniet stuk.

We worden om kwart voor zes door een minibus opgehaalden in vliegendevaart naar het vliegveld gereden.Een beetje
rustigermag dat van iedereenwel.
rWezdn een vÍul de laatstendie incheckenen lirijgen zo plaatsenaan weerszijdenvan het gangpad.
Qua uitzicht maakt dat
niet zo veel uit, want wijwel heel Europa is onder een dik wolkendekverscholen.De laatsteweek hebbenenormeregens
grote delen van het Moldau en Elbe stroomgebiedonder water gezet. Oostenrijk, Duitsland Tsjechië. Ook de Oekraïhe
wordt weggespoeld.Weliswaar op kleinere schaalmaar wolkbreukenin Nederlandzetten de laatstedagendiverse steden
compleetblank. We hebbeneenuitstekendevakantiebestemming
gevondengehad-

In het licht von de opgaandezon
In Nederland zijn de gewonetroubles met de spoorwegeÍI.Door ontsporing van een werktrein tussen DuiveÍldrecht en
Utrecht moetenwe met de Schipholboemelvia HilversumnaarUtrecht,hetgeeneenextrahalf uur betekent.
In Urecht kunnenwe op een verFaagdetrein naar Eindhoven,die overigensop zich 25 minuten te laat is. Hierdoor denken
we l0 minden terugte winnen.
In Den Boschworden we er echteruitgezet.Deze trein gaat vandaagniet verderen blijft in Den Bosch staan.De volgende
trein (aan andere zljde van het station) zou ov€r l0 minrÍen gaanmun heeft ook weer 25 minuten verhaging. daarmee
hebbenwe geluk datt zitplaatsengenoegzijn.
Al met al duurt het evenlang om van Maltanaar Schipholte gaanals van Schipholnaar Waalre.
Daar in Eindhovenhebbenwe geluk dat we slechts 25 minuten op de bus hoeven te wachten! De zomerdienstregeling
voorziet slechtsin tweebussennaar Waalreper uur. Uiteraardéár van de BBA en de andereHermes.En evenzeeruiteraard
rqdenze allebeimet dezelftlevertrektijd uit Eindhovenweg.
Thuis fleuren we helemaal op. Niels heeft voor Tineke de woonkamer èn de slaapkamerhelemaal vol vlaggetjes en
ballonnengehangenvanwegehaar 50e verjaardag.Schitterend.
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