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) Fort Chambray:

Dr. Michael Caruanna LLD,

0 +356 7956 0019 of

0 +356 2155 0675 of stuur e-pos

na michcar@onvol.net.

) Dhalia Real Estate:

Neville Sciberras,

0 +356 9949 4851 of

0 +356 2133 2342/3 of stuur

e-pos na nesci@dahlia.com.

) Duik en snorkel:

Mike Bugeja, 0 +356 9982 3326,

of stuur e-pos na nextdive@

nextgen.net.mt. Besoek die

webwerf www.serenadiving.net.

) Fotografie-staptogte onder

begeleiding van John Anderson:

0 0044 7849 905 800 of stuur

e-pos na lochton@hotmail.com

of splendidguesthouse@hotmail.

co.uk.

) Lees meer oor toerisme in Malta

aanlyn by www.visitMALTA.com.

Sou jy gaan

S
ê “Malta” en jy ruik kruit
brand; sien menskoppe by
kanonlope uitskiet; forte en

swaarde.
Jy onthou Napoleon, wat die

Franse vlag plant nadat hy slinks
voorgegee het hy soek net na ver-
versings in die veilige, groot hawe.
Ditwas totonlangsdiesomtotaal

vanmykennisvanhierdiekomma-
klein kolletjie in die Middellandse
SeewatbekendstaanasdieMaltese
eilandgroep. Die twee hoofeilande
is Malta en Gozo. Malta beslaan
316 km²; met ’n kusomtrek van
196 km. Gozo se kuslyn strek oor
56,01 km.
Die hele spulletjie lê ’n ver spoeg

van Italië se skoen en ’n klipgooi
van die Afrika-kus in Tunisië. Net
mooi ver genoeg in die middel tus-
sen die Mediterreense lande om ’n
strategiese beheerplek te wees.

ONTKNOOP PARADOKSE

Eersnadat ekdaaraangeland en
met die vriendelike mense kennis
gemaak het; deur boekwinkels en
koffie- en eetplekke in nou straat-
jies isenooppiazzasontdekhet,be-
ginekdieparadokseontknoop.Die
opeenvolgende kulture wat me-
kaar die een ná die ander wegge-
jaagof onderdiehiel gehouhet, het
juis bygedra tot die aantrekkings-
krag van die plek. Elke nuwe heer-
ser – vandieRomeine endieBisan-
tynse tyd, dieArabiere,Normandi-
ers enSpanjaardetotdieTurke,die
Franse,Engelse,Duitsers en Italia-
ners – het ’n duimafdruk gelaat.
Eers in 1964het onafhanklikheid

gekom en in 2004 lidmaatskap van
die Europese Unie.
Vandag loop toeriste bankvas,

selfs buite die hoëseisoenmaande
inJulieenAugustus, tussendieou,
dikwelsversletegeboueinValletta.
Disdie stadmetbaie forte enker-

ke wat in die 1500’s gebou is; die
hoofstad van Malta. Dit is ook ’n
Unesco-Wêrelderfenisgebied soos
die nog ouer stad, Mdina, die “Stil
Stad”omdat geenverkeerdaar toe-
gelaat word nie.
Op Gozo is Rabat/Victoria die

hoofstad en die Citadel, die ou stad
binne Rabat, dateer van die 1100’s;
met latere aanbouings en verster-
kings deur die ridders. Ook ’n le-
wende museum.
Enverder terug in tydkos vir ar-

geoloë: die vele behoue tempel-
strukture van die Steentydperk,
ongeveer 5 000 v.C.

BAROK-PRAG

Met die eerste oogopslag lykVal-
letta gehawend as jy van die Luqa-
lughawe deur Malta ry om by die
pontboot uit te kom wat jou Gozo
toe neem. En waar jy kyk is die ge-
boue in skakerings vanwit enoker
roetswart besmeer deur motoruit-
laatgasse.
Diswatmy inwag toe ek onlangs

metdiegoedkoopstevlugviaDubai
daar aankom. Oor ’n tydperk van
twee weke besef ek jy leer dié son-

boue laat joumondoopval: diekon-
tras tussen die oue buite en die nu-
we binne prikkel die sintuie.
Goud en marmer, kristal en

grootse koepels met plafonskilde-
rye wys die Christelik-Katolieke
hart wat in die 1500’s daar begin
klop het. G’n horison of straathoek

is sonder sy kerk/katedraal nie.

OSEAAN WINK

Malta se natuurlike geologie het
ookbaie tedoenmet sowel syhisto-
ries-militêre gesogtheid as sy skil-
deragtige onderwatertonele.
Daarby het erosie gesorg dat die

kuslyn van sedimentêre kalksteen
in diep kepe uitgehap is; met ’n na-
tuurlike hawe tot gevolg.
Met die gematigde klimaat en

louwarm water van die Middel-
landse See is die eilande ’n mekka
virdiéwathouvansnorkelenduik.
Dit krioel van duikwinkels en

-skole. Vir my gebeur die bedwel-
mend-lekkersteervaringonderwa-
ter byAzureWindowopGozoná ’n
ontmoetingmet tweePretorianers,
wat ook wou snorkel. In louwarm
tinte van blou en seegroen; weer-
kaatsings van lig in die vlak water
wieg ons saammetwier en vissies.
Terwyl ek later in die son droog-

bakendiebaiebloueopmykamera
se sensor probeer vasvang, luister
ek na ’n gesprek. ’n Duikinstruk-
teur praat sy student moed in.
“GisterwasjysoosEileen…van-

dagwasjybeter,”klophy’nstudent
op die skouer.
Kort daarna leer ken ek hom as

Mike Bugeja, wat aanbied om een
van sy bekostigbare woonstelle-
tjies wat hy in die nabygeleë vis-
sersdorp Xlendi verhuur vir my te
gaanwys. Op die ingewing van die
oomblikbespreekek ’npaar ekstra
dae daar, stapafstand van Azure
Window.
AzureWindowseallemintigegat

in die vormvan ’n natuurlike boog
is deur wind en weer uitgebyt. Die
poele lok my meer as een keer te-
rug, maar vir ’n skubaduikles was
daar nie tyd nie.
’n Herbesoek aan die Ggantija-

tempelsentrum moes nog gebeur.
Dis glo die oudste losstaande

menslike bousel op aarde. Hierdie
tamaai klippe (megaliete), sowat
twee verdiepings hoog, is deur
menskragstaangemaak’nduisend
jaar voor die bou van die Egiptiese
piramides.Hulverweerde,growwe
kantelaatmykleinentegelykertyd
groot voel.
Elders op Malta is daar oorblyf-

sels van vroeëmenslike bewoning,
volgens argeoloë in 5 000 v.C.
Ook die ou stad Citadel smeek

om ’n tydreis. Dié ou grote se kalk-
steen-fortmure wat sedert die 12de
eeu in grillige patrone deur die
wind geskaaf is, wil my nie los nie.
Ooknie sy spiraaltrap,wat blink

getrap is nie. Hoe moes verwilder-
de mense mekaar nie in daardie
noute vertrap het nie toe die Turke
Gozogestroopendie totaleMaltese
bevolkingvan5 000menseasslawe
weggevoer het.
Tyd en hoe tyd aarde en mense

verander, is ’n hoofmotief op hier-
dieMaltese reis.Ook toe ekmetdie
stapgidsTopTenHikingRoutes tus-
sen twee dorpe opMalta gaan stap.
John Anderson, ’n Skotse immi-

grantopMaltawat ekop ’nbusont-
moet,vergeselmy.Onskiesdieroe-
te tussen Marsascala en Marsax-
lokk wat ons verby die Romeinse
soutpannevanongeveer800v.C.tot
480 v.C. neem.
Disnetnadat ekure lankopMar-

saxlokk eers langs die visserskuite
en toe tussen die gehawende ge-
boue, eens herehuise, weer oor die
kunsvaardigheidvandietydsever-
loop nadink.
Dis gedagteswat ekwaarskynlik

deelmetdiegroepievrouewatekin
diehaweraakloopwaarhulleagter
skilderesels sit en doenwat ekmet
mykameragedoenhet: iets vandie
gees van die plek probeer bewaar
vir herkou later.

derlingepleknetkenas jybereid is
omskilletjie vir skilletjie af te trek.
Agter die afgeskilferde uiterlike

van geboue in die Renaissance- en
Barok-style is daar geheimsinnig
verligte gange en nou spiraaltrap-
pies wat blink getrap is deur baie,
baie voete. Die binnekant van ge-

Die uitsig op die Mgarr-hawe, waar die pontboot tussen Gozo- en Malta-eiland vasmeer. Oud en nuut word gekombineer in
Fort Chambray, wat in die 1700’s deur ’n edelman gebou is. FOTO’S: BETTIE LAMBRECHT

Duikers kry hul laaste opdragte by
Dwejra op Gozo-eiland.

Plafonskilderye in die St. John-kate-
draal in Valetta.

Uitsprake soos “veilig om
daar te stap”, “goedkoper
as die res van Europa”,
“ryk kultuurskatte” en
“ongelooflike, deursigtige
blou water” het BETTIE
LAMBRECHT gelok om
die uitsonderlike Malta
te verken.

Malta, skilletjie vir skilletjie


