
LANDEN VAN EUROPA 

Malta 

 

1 Vlag 

 

 

2 Ligging op Europese kaart 

Malta is een dwergstaat gelegen in de Middellandse Zee die bestaat uit de eilanden Malta, Gozo, 

Comino en de kleine onbewoonde eilanden Manoel Island, Cominotto, Filfla, Fungus Rock en de Saint 

Paul's Islands. 

 

3 Oppervlakte 

De oppervlakte van Malta is 316 vierkante kilometer. Nederland is ongeveer 115x groter. 

 

4 Bevolking 

Malta telt ruim 400.000 inwoners. Hierbij komen de nog ruim 1 miljoen toeristen die jaarlijks het land 

bezoeken. De bevolkingsdichtheid is groot: per vierkante kilometer wonen er zo’n 1280 mensen. Malta 

is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld.  

 

5 Hoofdstad en enkele belangrijke steden 

De hoofdstad van Malta is Valletta. Volgens de standaarden die de meeste andere landen hanteren om 

te bepalen wat een stad is, zijn de plaatsen in Malta te klein om als stad aangemerkt te kunnen worden. 

Er is een beperkt aantal plaatsen dat traditioneel als stad wordt aangezien. Deze plaatsen kregen 

namelijk tijdens de heerschappij van de Maltezer Orde de aanduiding "cittá". 

 

6 Geschiedenis: globale perioden, belangrijkste personen 

Malta heeft een zeer lange geschiedenis. Een aantal bouwwerken zijn dan ook ouder dan de piramiden 

in Egypte en ook ouder dan Stonehenge. De historie van Malta begint met de komst van de Feniciërs. Bij 

een van de Punische oorlogen werd Malta veroverd door de Romeinen. Het zou Romeins blijven tot de 

val van het Romeinse Rijk. Rond 870 werd Malta in bezit genomen door de islamitische Arabieren. Het 

eiland werd uiteindelijk onderdeel van het Emiraat Sicilië. In 1091 werd Malta door de Normandiërs 

veroverd. Vanaf 1530 komt het inmiddels steeds christelijker geworden eiland in bezit van de 

Johannieters, die ook wel de Maltezer Orde of Maltezer ridders worden genoemd. Zij bouwen de grote 

vestingen in onder andere de huidige hoofdstad Valletta. In 1800 wordt Malta een Britse kolonie. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Malta zwaar gebombardeerd en beschoten door de Duitse 

Luftwaffe. Malta was een Britse kolonie tot de onafhankelijkheid binnen het Britse gemenebest in 21 

september 1964. Tot 1974 was de Britse vorstin het staatshoofd; daarna werd het land een republiek. 

Malta is lid van de Europese Unie. 

 

7 Staatsvorm 

Tot 1974 was de Britse vorstin staatshoofd. Malta is nu een parlementaire democratische republiek. Aan 

het hoofd staat een voor vijf jaar door het parlement gekozen president. De premier is regeringsleider. 

Het politieke leven wordt beheerst door de Arbeiderspartij en de Nationalistische partij.  

Volkslied: L-Innu Malti. 

Malta is lid van de Europese Unie. 

Nationale feestdag: 21 september (Onafhankelijkheidsdag). 

 

8 Regio’s en departementen 



Sinds 1994 is Malta verdeeld in 68 districten. De districten vormen de enige bestuurslaag, naast het 

bestuur op nationaal niveau. 

 

9 Infrastructuur 

Tot ongeveer 1930 reden op Malta treinen en trams; thans niet meer. Momenteel zijn bussen erg 

populair; deze rijden frequent en over het hele eiland. Op Malta rijden ze links. De wegen zijn over het 

algemeen niet al te best en het verkeer is tamelijk chaotisch. Malta heeft maar één vliegveld. 

 

10 Klimaat 

Malta heeft een mediterraan klimaat met een droge lange zomer (april tot en met oktober). In de 

zomermaanden is de gemiddelde temperatuur 26°C. Het winterseizoen (van november tot en met 

maart) is erg mild met een gemiddelde temperatuur van 12°C. De neerslag valt van eind september tot 

eind april en bedraagt gemiddeld 500 mm per jaar. 's Zomers waait vaak de Sirocco, die de temperatuur 

soms tot 40°C doet stijgen en waardoor het onaangenaam benauwd wordt. 

 

11 Rivieren en meren 

Malta heeft geen rivieren en/of meren van betekenis. 

 

12 Gebergten 

Malta is vrij kaal en rotsachtig met relatief weinig natuurlijke begroeiing. Van het zuidwesten naar het 

noordoosten loopt het eiland schuin af. Kenmerkend zijn ook de tientallen baaien en inhammen. De 

stranden zijn zonder uitzondering klein en vaak rotsachtig; alleen in het noord-westen zijn er enkele 

zandstranden. Over de lengte van het eiland loopt een diepe vallei met op de bodem een weg, die in 

tijden van zware regenval in een kolkende rivier verandert.  

 

13 Nationale en regionale parken 

Malta heeft geen nationale parken. 

 

14 Industrie en economie 

Malta exporteert industriële producten en heeft daarnaast scheepsbouw en toerisme als voornaamste 

bestaansmiddelen. Ook herbergt het eiland verschillende internet-gokbedrijven, omwille van de erg 

liberale kansspelwetgeving. Deze bedrijven investeren aanzienlijk in o.m. technische infrastructuur en 

zorgen voor heel wat werkgelegenheid, voornamelijk in call-centers (klantendienst). 

 

15 Wijnbouw 

Malta produceert een aantal uitstekende wijnen. Er zijn zo'n 70 wijngaarden op Malta.  

 

16 Landbouw 

De landbouw speelt bij de export een ondergeschikte rol, ondanks de bekende Maltezer aardappel. Nog 

minder belangrijk is de visserij: het land telt niet meer dan duizend vissers.  

 

17 Bosbouw 

Bossen komen op Malta niet voor. Bomen die er staan (zoals olijf-, laurier-, amandelbomen en 

dadelpalmen zijn door mensen geplant.  

  

18 Godsdienst 

De grondwet van Malta voorziet in godsdienstvrijheid. Feitelijk is het rooms-katholicisme de 

staatsreligie. De Maltezer bevolking is dan ook overwegend katholiek. Malta is een van de meest 

katholieke landen ter wereld. 

 



19 Onderwijs 

Onderwijs op Malta is verplicht van 5 tot 16 jaar. Het onderwijssysteem op Malta is onderverdeeld in 

drie takken: primair onderwijs (5-11 jaar), secundair onderwijs (11-16) en tertiair onderwijs. Ouders 

kunnen kiezen om hun kinderen te sturen naar staat, kerk of particuliere scholen. Het Maltese 

onderwijsstelsel is gebaseerd op het Britse model. 

 

20 Cultuur  

De Mediterraanse cultuur is dominant in Malta, maar bijna 150 jaar van Britse overheersing heeft ook 

zijn sporen achtergelaten. Op Malta zie je overal spectaculaire architectuur. Van de oudste tempel ter 

wereld  tot de indrukwekkende forten van St.John’s ridderorde, Fenicische graven, Romaanse 

catacomben, Romeinse villa’s en de meest barokke kathedralen. De oude stad Mdina draagt nog steeds 

sporen van het Arabisch verleden. De hoofdstad Valletta is een open geschiedenisboek over het tijdperk 

van de Johannieter Ridders.  

 

21 Eten en drinken 

De Maltezer keuken is overwegend mediterraan en kenmerkt zich door een mix van buitenlandse 

invloeden (Italiaans, Noord-Afrikaans). Fruit (citrusvruchten, meloen, druiven) en groenten (kool, 

aardappelen, uien, tomaten) zijn in overvloed op het eiland te vinden. In de vele kleine bakkerijen kun je 

vers, knapperig brood kopen. De klassieke Maltezer maaltijd bevat daarnaast veel proteïne: vlees 

(vooral veel konijn) en natuurlijk veel vis. Verder wordt op het eiland nog op de traditionele manier 

geitenkaas geproduceerd die wordt geserveerd met ronde, harde crackertjes. Ook wordt er op Malta 

veel pasta gegeten. De meest bekende pastaschotel is ravjul (ravioli met kaas of gehakt). Een geliefde 

lekkernij zijn de kannoli, gefrituurd deeg gevuld met ricotta-kaas, chocolade en kandij (dit recept is van 

het buureiland Sicilië afkomstig). Voor de bereiding van de gerechten wordt natuurlijk olijfolie in 

overvloed gebruikt.  

 

22 Taal 

In Malta wordt Maltees en Engels gesproken. 

 

23 Geldeenheid 

De lokale munteenheid was de Maltese Lira (MTL), ook wel Maltees Pond genoemd. Op 22 juni 2007 

werd vastgelegd dat de Lira op 1 januari 2008 in de euro zou opgaan. Het werd op die datum het 

vijftiende land van de Europese Unie dat de euro als betaalmiddel invoerde (een uur later dan Cyprus). 

 

24 Media 

In Malta worden zo’n 15 kranten, tijdschriften en bladen uitgegeven. 

Er zijn zo’n 20 radiostations en 4 televisiezenders. 

 

25 Belangrijkste monumenten en topics 

Interessante bezienswaardigheden op Malta zijn: 

• Megalithische tempels van Malta  

• Valletta  

• Hal Saflieni Hypogeum  


