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 Royan's reisblog: De kruisridders van Malta 

Andere tijden hebben Malta gemaakt tot wat het nu is. De beste manier om het land te 
begrijpen en te waarderen, is om terug te gaan in de geschiedenis. Heldenverhalen en 
beelden van edelmoedige ridders verschijnen dan vanzelf wanneer je door de straten van 
de hoofdstad loopt.

In de middeleeuwen zorgden monniken van verschillende ordes voor het welzijn en de 
veiligheid van christelijke pelgrims die op bedevaartstocht waren van Europa naar het 
Heilige Land. Het was een tijd van bloedige kruistochten en van riskante reizen. Beroemde 
ridderordes in die eeuwen werden gevormd door de Tempeliers en de Johanniters. Deze 
laatsten stonden vooral bekend om hun hospitalen. Naast zorg verlenen moesten de 
geestelijken uit deze ordes ook vechten, veelal ter verdediging, en dan voornamelijk tegen 
de islamieten en de Ottomaanse vijand. Monniken waren uitgerust met grote zwaarden 
alhoewel er in principe wel een scheiding werd gemaakt tussen de broeders die puur 
geestelijke taken vervulden en zij die een militaire functie bekleedden binnen de orde.

Foto: Symbolen van de Johanniters

De Johanniters, die ook wel hospitaalridders werden genoemd, bestonden al enkele 
honderden jaren voordat ze in 1530 na vele omzwervingen in Malta belandden. In het door 
godsdienstenoorlogen verscheurde Europese vasteland was geen plaats meer voor ze. De 
ene ridderorde na de andere was opgehouden te bestaan, en het kleine eiland Malta bood 
uitkomst, een overlevingskans. Het eiland had echter weinig te bieden. Er was niet veel 
drinkwater voorhanden en het enige stadje was slecht verdedigd. Daarentegen was de 
bevolking eenvoudig te onderwerpen, lag het op de vaarroutes naar het Heilige land en 
bood het prachtige kansen om havens te bouwen.
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Foto links: Een toegang naar Mdina – Foto rechts: De achterzijde van de vesting Mdina

Grootmeester L’Isle d’Adam nam na aankomst als leider van de orde de sleutels van de 
kleine hoofdstad Mdina in ontvangst. Hij gaf er echter de voorkeur aan om zich aan zee te 
settelen, in het gebied genaamd Birgu, waar ook de grootste haven aangelegd zou worden. 
De volgende jaren werden besteed aan het versterken van zowel Mdina als Birgu. Aan de 
monding van de haven werd het Saint Elmo fort gebouwd, en ter verdediging van de 
verblijfplaats Birgu werd het daar gelegen fort Saint Angelo verstevigd. Daarnaast breidden 
de ridders hun vloot uit.

Foto links: Binnenin het Saint Elmo fort – Foto rechts: Het Saint Angelo fort

Heel veel tijd kregen de Johanniters echter niet om hun vele bouwplannen uit te voeren. In 
1565 vielen de Ottomanen aan met een armada bestaande uit meer dan 190 schepen. Met 
een overmacht van 4 tegen 1 zetten de Turken de aanval in, vrijwel verzekerd van een 
snelle overwinning. Grootmeester Jean de la Valette en de Turkse sultan Soleiman de 
Grote stonden tegenover elkaar. De Turken slaagden erin om aan land te komen en het 
Saint Elmo fort kwam zwaar onder vuur te liggen. 18.000 kanonskogels, 6.000 Ottomaanse 
slachtoffers en bijna een maand verder, viel het fort. De Turken, die evenals de ridders 
veel verliezen leden, vielen vervolgens Birgu aan. De situatie leek hopeloos in deze strijd 
op leven en dood totdat na 4 maanden van gevechten de Spaanse generaal Don Garcia 
met 8.000 soldaten in het noorden van Malta landde en zijn christelijke broeders te hulp 
schoot. De Ottomanen werden dan wel verslagen maar de bevolking van Malta was vrijwel 
uitgeroeid.

Foto links: De toegang naar Saint Elmo – Foto rechts: De paradeplaats van Saint Elmo

Deze Great Siege is de geschiedenis ingegaan als het laatste gevecht waarbij kruisvaarders 



betrokken zijn geweest. Deze overwinning wordt vandaag de dag nog steeds uitbundig 
gevierd op het eiland. Grootmeester de la Valette had zijn ridders met veel standvastigheid 
naar de zege geleid. Een jaar later werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe hoofdstad 
op de landtong waar ook het Saint Elmo fort staat. Het kreeg als eerbetoon aan de 
heldhaftige grootmeester de toepasselijke naam Valletta.

Foto links: De wacht voor het presidentiële paleis – Foto rechts: Eén van de gangen van het paleis, thans in renovatie

In de hoofdstad verrees een prachtig paleis voor de grootmeester dat thans dienst doet als 
presidentiële paleis en als museum van harnassen. De St John’s co-kathedraal werd 
opgericht met daarin een ongekende rijkdom aan goud. Overleden ridders werden onder de 
vloer ter aarde besteld en hun graven werden bedekt met dure marmeren stenen waarin 
kunstige mozaïeken zijn verwerkt. De forten ondergingen versterking en er kwamen zelfs 
nieuwe verdedigingswerken bij.

Foto links: Verzameling in het museum – Foto rechts: St John’s co-kathedraal

Foto links: St John’s co-kathedraal – Foto rechts: Graven van de ridders

Ook Mdina werd verder onder handen genomen. Het had niet te lijden gehad van de 
Ottomanen en binnen de vestingmuren verscheen het Palazzo Vilhena, een paleis dat als 
residentie diende voor de grootmeester. In de hoofdstad werden auberges gebouwd, zijnde 
herbergen waar de acht verschillende langues (afdelingen) van de ridderorde hun 
onderkomen vonden. 



Foto links: Palazzo Vilhena – Foto rechts: Auberge van Castilië

Het werd rustiger voor de Johanniters. In 1798 lukte het de Franse generaal Napoleon 
Bonaparte waar de Ottomanen eeuwen eerder niet in geslaagd waren. Tijdens een 
verrassingsaanval met 36.000 soldaten wist hij binnen twee dagen het hele eiland te 
overmeesteren. Hij had Malta nodig om zijn aanvoerlijnen voor de campagne van Egypte 
veilig te stellen. Voor de ridders van de Johanniter Orde was de nederlaag rampzalig. 
Napoleon loste de orde op. Na 268 jaar van overheersing werden de ridders van het eiland 
gestuurd.

Foto links: Het verblijf van Napoleon – Foto rechts: Valletta vandaag

En vandaag? Tegenwoordig staat wat nog over is van deze orde bekend als de Maltezer 
Orde. Malta is Frans en Brits geweest maar is sinds 1974 een zelfstandige republiek. In 
2018 wordt Valletta zelfs de culturele hoofdstad van Europa. Mdina is een stil stadje 
geworden en behoort tot de parels van het land. De daar gelegen residentie van de 
grootmeester is nu een museum en binnen de vestingmuren heb je het idee dat je 
terugkeert naar de tijd van de ridders. Het Saint Elmo fort herbergt het nationaal 
oorlogsmuseum en toont niet alleen de Great Siege maar ook Malta tijdens de tweede 
wereldoorlog. De statenzalen van het presidentiële paleis zijn te bezichtigen en stralen nog 
steeds de aanwezigheid uit van de heroïsche kruisridders. Valletta en Birgu zijn goed te 
bereiken met kleine ferryboten die het havengebied oversteken. Ze voeren je mee in een 
wervelende reis naar het bestaan van de laatste grote orde. Met de geschiedenis van de 
meedogenloze strijd uit de 16e eeuw in je hoofd, komen al die indrukwekkende en gelig 
gekleurde gebouwen tot leven. Wandelen door de kleinste hoofdstad van Europa is als een 
prachtige en eindeloze reis door de tijd. 

Meer lezen?

Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Europa Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken 
en verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer 
schrijft hij maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht. 
Eerder deze maand was hij in Malta om onderzoek te doen voor het vervolg op zijn eerdere 
roman Het Koningszwaard. 


