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Inleiding 
 
Ik ben geboren in een land met een grote prehistorische beschaving met een cultuur van duizenden 
jaren her. Al in mijn jeugd was ik gefascineerd door onze prehistorische cultuur, maar wij zijn nooit 
aangemoedigd om deze periode verder te onderzoeken. De nadruk lag toen op wat ik het christelijke 
deel van het verleden noem, de schipbreuk van de apostel Paulus op onze eilanden, de komst van de 
Ridders van St. John en het Britse Rijk. De prehistorie was onze heidense en daarmee onbeminde 
periode. 
 
 
 Tijdens mijn lange jaren in het buitenland groeide bij mij langzaamaan het bewustzijn van en de 
waardering voor de geschiedenis van mijn cultuur en het immense erfgoed dat op het kleine eiland 
Malta te vinden is. Door de jaren heen realiseerde ik me dat maar weinig mensen wisten van de 
tempels van Malta. Iedereen wist van de piramiden, van Stonehenge, Newgrange, Nasca en Machu 
Picchu. Maar de Maltese tempels waren hun onbekend, hoewel deze veel ouder zijn dan al die 
welbekende plekken. Later zou ik ontdekken dat ze niet alleen het oudst zijn maar dat ze ook de 
eerste en de belangrijkste van alle bestaande prehistorische plaatsen op de wereld vormen. 
 
 Vanaf de vroegste jaren van mijn opleiding voor het priesterschap was ik geïnteresseerd in de 
metafysica. Tijdens mijn studies filosofie en theologie wilde ik alles weten over dogma’s, heilige ge-
schriften, moraal, sacramenten en rituelen. Ik had veel twijfels en vragen over van alles en een on-
derzoekende geest, dus ging ik op een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Ik las over de Dode 
Zeerollen, gnostische evangelies, Mesopotamische geschriften, de profeet Henoch, het evangelie van 
de Essenen en de oosterse voorchristelijke geschriften zoals de Upanishads en de Bahagavat Gita. Ik 
was gefascineerd door de inhoud. Toen ik in Peru woonde had ik de gelegenheid om kennis te krijgen 
over de grote Incacultuur. Al snel liet ik de vooroordelen varen die ik erop nahield over hun geloof of 
zogenoemde bijgeloof. Ik leerde een open hart te hebben voor wat ze wilden zeggen en een open 
geest om hun spirituele uitingen te begrijpen. Ik leerde hun grote wijsheid en diepzinnige mystiek op 
waarde te schatten. Ik realiseerde me dat deze eenvoudige maar diepgaande mensen een sterkere 
verwevenheid met de kosmos en de goddelijke energie hadden dan ik ooit gehad of ervaren had in 
het katholieke Europa. Hun geloofssysteem was gebaseerd op een groot respect voor bovennatuur-
lijke krachten en voor Moeder Natuur. Maar ook mijn voorouders moeten deze verbinding met 
Moeder Gaia hebben gehad door hun godinnencultuur en hun tempelbouwwerken. Dus ving ik een 
persoonlijke zoektocht aan naar de mysterieuze prehistorische erfenis van mijn land om de werke-
lijke betekenis van de Cultuur van de Tempels te ontdekken. 
 
 Nadat ik naar huis was teruggekeerd had ik de behoefte om mijn eigen cultuur te bestuderen en 
grondig te onderzoeken. Ik voelde een sterke drang om uitdrukking te geven aan de verloren cultuur 
van mijn land. Ik ging aan de slag om dat te doen, op de enige manier waar ik op dat moment goed in 
was namelijk door de rijke erfenis van mijn land en volk uit te drukken op canvas. Zo schilderde ik de 
unieke cultuur van Malta, de reis van het eiland door tijd en ruimte, van de prehistorie tot de 
moderne geschiedenis en de tegenwoordige maatschappij, uitgedrukt in levendige kleuren en onder-
scheidende symbolen. Het resultaat van mijn werk samen met dat van vrienden was, in een combi-
natie van visuele kunst, poëzie en proza, een uitgebreide en holistische kenschets van alles wat 
Maltees is. 
 
 Het werd een opwindende, sprankelende en zinvolle ervaring en ik was blij dat het me uiteindelijk 
lukte om de erfenis van Malta uit te dragen en met de wereld te delen door middel van mijn schilder-
kunst. In deze periode woonde ik in Mgarr waar ik Mario Vassallo leerde kennen, de dorpsbakker, die 
een ervaren onderzoeker van de tempels bleek te zijn. Door onze gesprekken werd het mij duidelijk 
dat ik een eigen onderzoek moest gaan doen naar de prehistorische aspecten van Malta’s erfgoed. 
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Na enige tijd gaf ik dit onderzoek weer op het canvas. Deze schilderijen over de prehistorische 
tempels van Malta werden tenslotte in de herfst van 2005 tentoongesteld in het Valletta Waterfront 
met als thema ‘het heilige eiland’. Gedurende de looptijd van de tentoonstelling mocht ik veel 
interessante mensen ontmoeten, maar bovenal had ik de gelegenheid om Josh Schwartzbach en 
Adrienne Metcalf uit Amerika te leren kennen en Hubert Zeitlmair & C. Dagmar uit Duitsland, die een 
belangrijke inspiratiebron voor deze roman zouden worden. 
 
 Het idee voor het boek kwam op door een combinatie van veel gebeurtenissen, samenlopen van 
omstandigheden, verschijnselen en mensen die uiteindelijk leidde tot dit boeiende verhaal over onze 
tempels en hun doel in het wereldplan in de geschiedenis van onze planeet. Het bekijken van het ver-
loop van mijn onderzoek was net zo boeiend als het beschrijven ervan, terwijl ik voor dit laatste de 
kwast verruilde voor de computer. Zo werd deze ‘gespreksroman’ geboren, een verhaal in de vorm 
van een steeds voortgaand gesprek tussen drie mensen en het uitwisselen van hun ideeën en denk-
beelden over de prehistorische tempels van Malta. 
 
 Deze mysterieuze tempels stonden daar eeuwenlang in eenzame stilte, als getuige van de voort-
durende verandering in de Maltese archipel en van al die verschillende vreemde overheersers die 
kwamen en gingen. Na duizenden jaren over het hoofd gezien en genegeerd te zijn door de post-
neolithische mens worden eindelijk de verborgen geheimen van deze ongelofelijke prehistorische 
plaatsen op Malta en Gozo ontdekt. 
 
 Hoewel mijn denkbeelden over de tempels gebracht worden in de vorm van een roman doet dit 
niets af aan de verborgen waarheden die onder woorden gebracht en besproken worden door hun 
pleitbezorgers in de roman. Sommige denkbeelden zullen bij nogal wat mensen ongeloof, tegen-
spraak en meningsverschil oproepen, maar ik denk dat ze bij veel anderen juist weerklank zullen 
vinden. Ze zijn bedoeld om conventionele denkbeelden en vastliggende theorieën van experts in 
twijfel te trekken en mensen bewust te maken van andere beeldvorming en theorieën over de 
tempels. Voor mijn gevoel is het noodzakelijk dat er snel meer onderzoek gedaan wordt naar het 
werkelijke doel van deze uitzonderlijke bouwwerken en ik hoop dat deze roman een aanjager kan zijn 
in die richting. 
 
 Bovenal kan het ons als Maltesers aanmoedigen om ‘out of the box’ te gaan denken over ons 
prehistorisch verleden en om ons unieke prehistorische erfgoed op waarde te gaan schatten. Wij 
hebben een morele en wettelijke verantwoordelijkheid om voor onze onschatbare schatten te zor-
gen omdat zij aan ons als hun behoeders werden toevertrouwd. Deze roman biedt de mogelijkheid 
om de discussie over de tempels te verbreden omdat wij alleen dan hun rol in de geschiedenis van de 
mensheid zullen kunnen begrijpen. 
 
 Ik draag dit boek op aan alle mensen die de Waarheid zoeken en aan iedereen die de erfenis uit 
de prehistorie aan het hart gaat. Ik draag het vooral op aan alle kinderen van deze planeet – de 
voorlopers en de nieuwe zieners van de toekomstige wereld. Ik geloof dat zij op de goede frequentie 
zitten en dat ze het grotere inzicht, het juiste denkkader en de intuïtieve intelligentie hebben om de 
vele aan het licht gebrachte waarheden in dit boek te begrijpen. 
 
Francis Xavier Aloisio 
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Noot van de auteur 
 
 In deze eerste roman bespreek ik het mogelijke doel van de Maltese prehistorische tempels. Som-
mige van de geboden zienswijzen zijn nogal verbazingwekkend en verschillen erg van de officiële en 
gevestigde opvattingen. 
 
 Dit is niet een boek om zomaar even te lezen maar om vooral bedachtzaam door te nemen zodat 
de inhoud rustig bezinken kan. Elk hoofdstuk onthult een nieuw mysterie en zou daarom op een bijna 
meditatieve manier moeten worden doorgelezen. Ik raad je aan om een hoofdstuk per keer te lezen 
zodat de woorden en denkbeelden kunnen bezinken. 
 
 Lees het boek alsof je het verhaal als film ziet. Kijk wat het met je doet en check dan wat er bij jou 
resoneert. Soms zijn er feiten die we moeilijk kunnen accepteren hoewel we diep van binnen wel 
weten wat waar is. Laat je intuïtie en je hart je gids zijn en luister met aandacht naar de wijsheid van 
de stenen. Er zullen veel mensen zijn die de inhoud en de zienswijzen ervan afwijzen maar ik weet 
zeker dat anderen zullen aannemen wat de stenen spreken omdat het een snaar raakt in het binnen-
ste van hun zijn. 
 
 Toen ik onderzoek deed voor het boek voelde ik de uitdaging om op een heel andere manier over 
de tempels na te denken. Ik vraag nu van de lezer om tot de grenzen te willen gaan van wat hij of zij 
geloofwaardig vindt. Mijn wens is dat je het boek met een ‘open mind’ zult lezen en niet de stand-
punten die erin worden ingenomen meteen overboord gooit. 
 
 Ik bemerk signalen dat veel van jullie er klaar voor zijn nieuwe terreinen te verkennen en gevestig-
de meningen te betwijfelen, klaar om oude waarheden te hervinden, nieuwe denkbeelden aan te 
willen nemen en nieuwe werkelijkheden te verwelkomen. Geniet van de nieuwe bewustwording. 
 

Wijze woorden 
 
“Laat de natuur je leraar zijn.”   William Wandsworth. 
 
“Laat de stenen spreken.”   Sir Temi Zammit. 
 
“Laat de archeologen leren met hun oren te kijken.”   Paul Devereux. 
 
“Je zult de antwoorden vinden door je bewustzijn af te stemmen op de ervaring”.   The Envoy. 
 
“Je bent wijs genoeg om de antwoorden te weten”.   Francis. 
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I 

De ontmoeting 

 
Het was een prachtige dag met een strakblauwe hemel en een warme wind uit het zuiden. Het eiland 
Malta vierde een nationale feestdag en veel mensen hadden vrij. Manwel werd die dag vroeg wakker 
en besloot een pittige wandeling te gaan maken over de kliffen aan de zuidkust. Dat was zijn manier 
om z’n gedachten te ordenen en even flink aan beweging te doen. Zijn vrouw Rosaria bleef liever thuis 
voor wat voorjaarsschoonmaak en ook om lessen voor te bereiden voor haar klassen. 
 
 
 Manwel was een man van middelbare leeftijd met sterk mediterrane trekken – een zongebruinde 
huid, goed gebouwd, donker krullend haar en gemiddeld van lengte. Hij hield zichzelf graag goed in 
vorm en hij had een getrimde snor. Hij was trots op hoe hij er uit zag en het liefst ging hij casual 
gekleed. Hij kwam van het zuiden van Malta, uit Zurrieq, terwijl zijn vrouw Rosaria uit het nabij-
gelegen dorp Qrendi kwam, waar zij nu woonden. Hij werkte als technicus bij een zelfstandig bedrijf 
en zijn vrouw was lerares op de plaatselijke school voor voortgezet onderwijs. Ze hadden geen 
kinderen. Het enige dat Manwel speet was dat hij inmiddels een leesbril nodig had, wat hem vooral 
frustreerde als hij die weer eens thuis had laten liggen. Zijn grote hobby was… nou ja, het was eerder 
een obsessie dan een hobby. 
 Deze ochtend had hij een sweater, een spijkerbroek en zijn vertrouwde loopschoenen aan-
getrokken. Na een stevige wandeling zat hij nu op de rand van het klif om op adem te komen en hij 
genoot van de wind die langs zijn wangen streek. Vandaag was duidelijk de zee te horen die hier bij 
Wied iz-Zurrieq tegen de rotsige klippen beukte en in de grotten beneden crashte. Hierboven was er 
een bijna tastbare stilte. Rondom hem waren er enkel de frisse lucht en de wilde bloemen die her en 
der in plukjes tussen de scherpe rotsen groeiden. Nooit zou hij hebben kunnen voorzien hoe ge-
denkwaardig deze dag uiteindelijk zou worden, met al de onthullingen die op hem af zouden komen. 
 “Goedemorgen. Aangenaam!” zei de stem die zijn overpeinzingen onderbrak. 
 Manwel was te zeer in gedachten verzonken om te antwoorden op de stem van de onbekende. 
Deze ochtend wilde hij het liefst alleen zijn. Bewegingloos zat hij naar de horizon te staren, uitkijkend 
over de wijde zee en de helderblauwe lucht. Hij genoot van dit zeldzame ogenblik waarin hij alleen 
gezelschap had van zijn eigen gedachten. Het was op dit eiland bijna onmogelijk om helemaal op 
jezelf te zijn met een beetje rust en stilte om je heen. Er waren zoveel mensen, zoveel auto’s, zoveel 
lawaai, bedacht hij zich. Er is teveel van alles op dit kleine rotseiland, maar hier op deze klippen over 
de zee uitkijkend, heb ik een beetje de ruimte. 
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 De plek waar hij zat lag verscholen in de leegte van de klippen van zuidelijk Malta. Er was geen 
spoor van moderne projectontwikkeling te zien, alleen de met bloemen begroeide hellingen, de zee 
en het rotsvlak van het eilandje Filfla in de verte. We hebben echt van alles te veel in Malta, zelfs van 
de prehistorische plekken. We hebben warempel meer prehistorische tempels op dit eiland dan in heel 
de rest van Europa bij elkaar, overpeinsde hij. Ze worden ook nog eens beschouwd als de oudste 
gebouwde archeologische monumenten op aarde, alhoewel alle historici en archeologen het met el-
kaar oneens zijn over de precieze ouderdom. Dat is toch wel wat! stelde hij met verbazing vast. 
 Manwel dacht dat hij alleen was hier hoog op de klippen maar toen hij opkeek merkte hij de on-
bekende naast hem op die op een antwoord leek te wachten. 
 “Oh, neem me niet kwalijk” zei hij, niet wetend wat hem kwalijk te nemen was. Hij had weinig zin 
in een kletspraatje, zeker niet met een onbekende. Deze wilde zeker de weg vragen, of anders wat 
informatie. 
 “Aangenaam” zei de onbekende nogmaals en vroeg of het goed was dat hij er even bij kwam 
zitten. 
 “Och, waarom niet” knikte Manwel terwijl hij wat opzij schoof om plek te maken voor de on-
bekende. Ze waren hier op een xaghra, een open vlakte, een van de weinige die nog ongerept was 
gebleven op het overbevolkte eiland. “Ik heet Manwel.” 
 “Aangenaam kennis te maken. Ik heet Ranfis,” en ze schudden elkaar de hand bij het begroeten. 
“Wat een prachtig uitzicht!” merkte Ranfis op, terwijl hij naast Manwel ging zitten en naar de blauwe 
horizon keek in de richting van Filfla. 
 “Ja, dat is het zeker! Kijk maar eens hoe mooi de blauwe lucht samensmelt met het diepe blauw 
van de zee,” haakte Manwel erop in. “Je mist hier wel het groen van de velden en de bomen maar je 
hebt hier zoveel blauwtinten om dat goed te maken.” 
 “Het is hier een heel vredig plekje,” voegde Ranfis toe. 
 “Dit moet een van de weinige plekken op het eiland zijn die er nog onverstoord bij liggen. Ik kom 
altijd hier naar toe als ik rust om me heen wil en als ik mediteren wil of om na te denken zonder 
storende geluiden om me heen. We hebben teveel herrie op ons eiland,” zei Manwel. “Bent u hier op 
vakantie?” vroeg hij met een zweem van nieuwsgierigheid in z’n stem. 
 “Mm, ja en nee,” antwoordde Ranfis wat aarzelend. 
 “Ik kom hier uit de buurt,” ging Manwel meteen verder zonder stil te staan bij het halve antwoord 
dat Ranfis hem zojuist gaf. “Ik woon in het eerste dorp hier verderop. Ik was vroeg wakker van-
ochtend en ik had zin om naar de klippen hier te wandelen. Meestal ga ik aan het eind van een 
wandeling bij een van de tempels zitten daar vlak achter de heuvelrand. Als ik daar ben zit ik vaak 
een beetje te mijmeren. Het blijft me verbazen dat onze voorouders in staat waren zulke tempels te 
bouwen. Ik vraag me vaak af wat het werkelijke doel ervan was.” 
 Het leek of Manwel zich niet echt realiseerde wat hij zei. Hij zat nog steeds helemaal in z’n eigen 
gedachten. Ranfis liet hem praten zonder hem in de rede te vallen. Waarom bouwden ze toch zoveel 
tempels op dit kleine eiland hier midden in de Middellandse Zee? 
 
Malta is een klein eiland halverwege het Suezkanaal en de Straat van Gibraltar. Sicilië en Europa 
liggen in het noorden en Libië en Afrika in het zuiden. Het is niet groter dan zo’n 316 km2, krap twee 
keer het eiland Texel. Door de hele geschiedenis heen is het eiland van strategisch belang geweest 
door de geografische ligging en de natuurlijke havens. 
 
 Wat een kleurrijke geschiedenis door z’n strategische ligging, bedacht hij. Heel zijn leven al was hij 
bezig geweest een antwoord te vinden op één vraag: waarom bouwden de prehistorische mensen 
zoveel tempels op zo’n klein eiland? 
 “Ze hadden tenslotte ook gewoon één hele grote kunnen bouwen,” ging hij hardop verder. “Eén 
tempel zou genoeg zijn geweest want ik neem aan dat er op dat moment niet zo veel mensen op dit 
eiland waren. Toch bouwden ze niet maar één grote tempel, ze bouwden juist verschillende grote 
over heel de eilanden Malta en Gozo, naast alle Dolmens die overal verspreid staan. Er wordt gezegd 
dat er nog meer vindplaatsen zijn die nog moeten worden opgegraven. De UNESCO zou het hele 
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eiland wel op de werelderfgoedlijst kunnen zetten. En waar zouden wij dan allemaal moeten blij-
ven?” maakte Manwel een eind aan zijn eigen vraagstuk. 
 Ranfis stond stil te luisteren naar Manwel die zich bleef afvragen hoe het met dit mysterie zat. Een 
poosje zei niemand iets en de stilte van de morgen was voelbaar. Impulsief draaide Manwel zich naar 
Ranfis en vroeg nieuwsgierig of hij in Mnajdra was geweest en of hij de tempels in de omgeving had 
bezocht. 
 “Jawel, vaak zelfs. Die ken ik heel goed,” antwoordde Ranfis rustig. 
 “Toen ik nog kind was,” ging Manwel verder, helemaal voorbijgaand aan het antwoord van Ranfis 
op zijn vraag, “gingen we met onze familie vaak naar deze tempels toe om te picknicken, terwijl wij 
als kinderen dan verstoppertje speelden achter al die altaren, in de kamers, kruipend door de holle 
stenen op het tempelterrein. Voor ons was dat een speelplaats. Later toen ik op het voortgezet 
onderwijs zat nam de geschiedenislerares ons mee met de hele klas naar deze tempels. Zij was heel 
erg gericht op de Maltese geschiedenis. Als kinderen vonden wij haar enthousiasme voor alles wat 
verband hield met onze cultuur en prehistorie nogal vreemd. Je merkte het enthousiasme in haar 
ogen en haar stem. Maar wat is er nou zo bijzonder aan die stenen? Ik weet nog dat ik me dat af-
vroeg. We moesten toegeven dat ze wel een stukje groter waren dan de normale stenen, maar er 
liggen zoveel stenen in ons landschap. Wat was er nou zo bijzonder aan déze? Zij was er op gebrand 
om ons alles over ons erfgoed te vertellen en te laten zien, hoewel we op die leeftijd nauwelijks het 
besef hadden wat dat woord betekende. Dus daar gingen we, op onze eerste ‘culturele excursie.’ Dat 
was in ieder geval leuker dan binnen zitten en saaie lessen volgen zoals wiskunde. Maar ik moet toe-
geven dat ik wel meer van de tempels kwam te weten op die eerste schoolreis met onze lerares naar 
Mnajdra en Hagar Qim.” Opeens realiseerde Manwel zich dat hij in zichzelf zat te mompelen en dat 
hij nauwelijks aandacht had voor de vreemdeling die naast hem zat. “U zei dat u naar Mnajdra bent 
geweest. Hebt u die sites bezocht?” vroeg hij verontschuldigend. 
 “Jawel, vaak zelfs,” antwoordde Ranfis nu zonder aarzeling. 
 “Hoe dat zo?” vroeg Manwel nadrukkelijk. “u bent toch een toerist, een bezoeker, lijkt me.” 
 Manwel wist dat Ranfis een buitenlander was. Hij was lang, met een blanke huid, blauwe ogen en 
zijn handen waren opvallend groot. Hij leek ergens uit het noorden te komen hoewel zijn uiterlijk 
toch wel verschilde van de typische Europeaan. Hij had iets ongewoons over zich. Hij was in ieder 
geval een bezoeker op de eilanden.  
 “Nou, ja en nee. Ik ben wel een bezoeker, maar ik ken deze plek toch erg goed,” antwoordde 
Ranfis beslist maar vriendelijk. 
 “Ja natuurlijk, u zei al dat u hier geweest was. Ik denk wel dat de meerderheid van de toeristen 
hier heen komt of hier wordt afgezet om de tempels te bezoeken,” ging Manwel verder terwijl hij 
opnieuw niet inging op de antwoorden van de vreemdeling. “Ze komen met hun camera’s om de 
tempels op de foto te zetten zodat ze thuis nog een herinnering hebben aan hun bezoek. Ik vraag me 
af wat ze nu werkelijk mee naar huis nemen. Welke indrukken, welk inzicht, welke ervaring? Ik vraag 
het me af. Tja, waarom komen ze nou werkelijk naar Malta en waarom naar de tempels?” murmelde 
hij voor zichzelf. “Ik heb verscheidene jaren in Engeland en Peru gewoond. Toen ik daar met mensen 
over onze prehistorie sprak ontdekte ik dat zij nog nooit van onze tempels hadden gehoord. Iedereen 
kende Stonehenge, Newgrange, Machu Picchu, de tempels van de Maya’s en de piramides, maar 
niemand kende onze tempelerfenis. Niemand wist dat deze tempels veel ouder zijn dan die wel 
bekende sites.” 
 In zijn stem klonk frustratie door. “Weet je dat het nog maar pas geleden is dat wij hier zelf 
belangstelling en waardering kregen voor onze prehistorische erfenis?” vroeg Manwel op spijtige 
toon. Het was meer een vraag aan zichzelf en zijn volk dan aan de vreemdeling. Er klonk nu sarcasme 
door in zijn stem, zelfs ongeloof. 
 “Hoe is dat nou mogelijk?” vroeg de onbekende, “Jullie Maltezen zouden zo trots mogen zijn op 
jullie eigen verleden. Aan deze culturele erfenis kunnen jullie je identiteit en waardigheid als land 
ontlenen. De rest van de wereld heeft groot ontzag voor de bouwkundige prestaties waarmee de 
tempelbouw gepaard ging en ziet er het grote historische belang van in.” 
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 “Dat is nou precies de vraag die ik mijzelf ook vaak stel,” zei Manwel. “Maar eerst moest er een 
paar jaar terug een aanval van vandalisme op de tempels van Mnajdra plaatsvinden voordat er hier 
en wereldwijd een reactie kwam op de vernielingen aan deze werelderfgoedsites. De UNESCO en de 
ICOMOS hebben het incident bij Mnajdra ‘een schaamteloze en ontstellende daad van vandalisme’ 
genoemd en ‘een grote tragedie voor Malta.’ Maar wat in Mnajdra gebeurde is ook symptomatisch 
voor een diepgewortelde respectloosheid bij sommigen en een minachting voor fatsoen en gezag, 
onder het mom van gerechtvaardigd protest. De vernieling vond plaats op Goede Vrijdag maar 
ironisch genoeg leidde hij tot een wederopstanding want wij werden wakker geschud uit onze 
onverschilligheid. Zoals in Malta vaak gebeurt, eiste niemand de verantwoordelijkheid op voor de 
vernieling. De misdadigers wisten precies wat ze aan het doen waren en wat ze met hun protest 
konden bereiken. Wat ze wilden was aandacht vestigen op het beschermen van hun verleden. Geluk-
kig kwamen er uit deze tragedie een aantal initiatieven voort en werden er actieplannen gemaakt. 
Uiteindelijk bracht het de regering en particuliere organisaties bij elkaar om de sites te gaan bescher-
men en onderhouden en nu hebben we hiervoor dus een Malta Erfgoedorganisatie, om niet te 
spreken van een Erfgoedwet die door het parlement is aangenomen. Die vandalistische daad was 
voor ons een ‘wake up call’. En nu wij in de Europese Unie zitten neem ik aan dat we fondsen zullen 
krijgen om de omgeving rondom de sites op te knappen.” concludeerde Manwel ironisch. “Ik heb het 
idee dat wij als plaatselijke bevolking niet mooi vinden wat we hier om ons heen hebben en dat we 
nauwelijks iets geven om de waarde van deze bouwwerken. Voor veel van ons zijn het niets meer 
dan stapels stenen. “Waarom zouden we ons druk maken over een hoop oude stenen?” hoor je soms 
mensen met verbazing zeggen. “Wie zou er nou moeilijk willen gaan doen over die tempels?” vragen 
veel van ons zich onverschillig af. Dat laat helaas de algemene achteloosheid zien ten opzichte van 
ons erfgoed. 
 “Mijn lerares vertelde ons altijd dat hoewel we op de experts, de studenten en de archeologen 
moesten afgaan voor alle uitleg over het doel, er toch meer achter de tempels zit dan we tot nu toe 
weten. Ik weet nog goed hoe ze ons aanspoorde om altijd open te willen staan voor andere 
gezichtspunten en mogelijkheden. 
 “Op een keer had ik geen zin om in de pauze mee te spelen op het schoolplein. Ik liep een beetje 
na te denken toen de lerares naar me toekwam en vroeg of er wat scheelde. Ik zei voorzichtig dat er 
niets aan de hand was. “Oh, gelukkig, maar waarom speel je dan niet mee?” vroeg ze zonder echt 
een antwoord van me te verwachten. “Nou, ik loop gewoon te denken over de laatste keer dat we 
naar de tempels gingen,” zei ik terwijl ik haar aankeek. “Ik kan gewoon niet begrijpen hoe die 
mensen die tempels konden bouwen en waarvoor,” zei ik. “Ik begrijp je. Niemand weet daar veel 
van,” zei ze met een vriendelijke glimlach. 
“We moeten de mogelijkheden open laten. Hou je hart open en je geest ontvankelijk, zoals ik je altijd 
zeg. Ons verstand is erg begrensd door onze driedimensionale waarneming. Op een dag,” zei ze met 
haar vinger zwaaiend, “op een dag…bij het ontstaan van een nieuw bewustzijn op aarde, zal er een 
nieuw tijdperk van licht zijn. Dan komen veel geheimen aan het licht en alle theorieën van de 
zogenaamde experts zullen uiteindelijk in duigen vallen,” verzekerde ze me glimlachend. “Jij hebt 
geluk dat je geboren bent in een tijd dat je dit mee kan maken,” zei ze. Daarna liet ze me met mijn 
gedachten alleen. 
 “Ik moet zeggen, ik begreep geen woord van wat ze tegen me had gezegd. Allemaal van die grote 
woorden… maar ze zei het alsof ze een soort geheim wist…” mompelde Manwel. “Pas na verloop van 
een aantal jaar kon ik de wijsheid en de diepte van haar woorden begrijpen. En hoe gelijk had ze,” zei 
hij met een nadenkende knik. “Ik denk dat we lang genoeg onderweg zijn geweest en dat het nu tijd 
wordt dat we de waarheid leren kennen. Ze zei altijd dat “op het juiste moment de dingen duidelijk 
worden en de waarheid boven tafel komt.” Toch is het me allemaal nog erg onduidelijk en ik ben niet 
in staat om een oplossing of een verklaring te vinden bij deze vragen. Ik heb nogal wat twijfels over 
ons prehistorisch verleden, maar mijn vrouw is erg sceptisch over alle nieuwe theorieën over de 
tempels. Niemand lijkt het over wat dan ook met elkaar eens te zijn,” gaf Manwel te kennen waarbij 
een verlangen in zijn stem doorklonk naar antwoorden op zijn voortslepende vragen.  
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 “U zei… mag ik jij zeggen?.. Je zei net zelf dat de eerste vraag die je jezelf moet stellen is: Waarom 
bouwden jullie voorouders zoveel tempels op deze eilanden? En je hebt helemaal gelijk, als je dit 
vraagstuk begrijpt zou je wellicht inzicht hebben in het doel ervan. Je moet vat hebben op de 
denkwijze van de bouwer om de antwoorden te krijgen. Jullie wetenschappers kijken soms naar de 
dingen vanuit de verkeerde hoek en ze zetten hun theorieën op vanuit een bepaalde vooronder-
stelling en een bepaald vooroordeel en ze lopen vast met hun data en met de datering,” zei Ranfis 
resoluut. 
 “Je moet de bestaande theorieën even opzij zetten en onbegane paden durven inslaan. De dingen 
zijn niet altijd hoe je denkt dat ze zijn of hoe je ze waarneemt. Je bent tenslotte beperkt door je 
overtuigingen. Er is zoveel meer dan het oog ziet. Veel andere realiteiten blijven verborgen voor je 
directe bewustzijn dus jouw begrip van de waarheid is op z’n best maar gedeeltelijk en op z’n slechtst 
volkomen verkeerd doordat je hier in de driedimensionale werkelijkheid verkeert.” 
 Ranfis stopte omdat hij merkte dat Manwel hem niet meer volgde. Hij hield even stil om zijn 
woorden te laten bezinken voor hij verder ging met wat hij zeggen wilde. Hij wist dat Manwel grote 
behoefte had aan informatie maar hij vond het belangrijker dat zijn vriend de kennis goed op zou 
kunnen nemen en de wijsheid achter het mysterie zou begrijpen. Manwel ondertussen zat zich te 
verbazen over wat hij net hoorde. Wat bedoelt hij, verborgen doordat wij op de aarde zijn dacht hij 
bij zichzelf. Zijn er dan nog andere werelden? Is er een andere werkelijkheid? Ik heb zoveel vragen die 
ik wil stellen… Ja, zoveel vragen! 
 “Ja, ik heb heel veel vragen over wat je zegt… bijvoorbeeld… wat bedoel je als je zegt dat ons 
begrip van de dingen op z’n best maar gedeeltelijk is?” vroeg hij van zijn stuk gebracht. 
 “Kijk, er zijn veel werelden binnen multidimensionale universa die zelfs met jullie krachtigste 
telescopen ongezien blijven. Deze andere realiteiten die buiten jullie driedimensionale wereld liggen 
zijn onzichtbaar voor de ogen van de mensheid maar ze zijn heel werkelijk,” ging Ranfis zakelijk 
verder. “Jullie aarde is direct verbonden met Sirius en met de Centrale Zon omdat een fotonenband 
de verbinding vormt via Sirius en de Centrale Zon naar de Grote Centrale Zon – Rakuna. En ergens in 
het centrum van de Kosmos bevindt zich de Grote Raad der Goden en Godinnen ofwel de Raad der 
Scheppers – bekend als het Centrale Ras. Zij fungeren als genetische planners en architecten van het 
Universum en zij beheren het genetisch archetype van de menselijke soort. De mensheid stamt dus 
af van andere leefwerelden, andere universa en andere planeten. Met andere woorden, jullie huidige 
menselijke levensvorm is niet uitsluitend op deze aarde ontstaan doordat de menselijke kiem van 
buiten jullie zonnestelsel is gekomen. Ik weet dat dit nogal vergezocht lijkt en verwerpelijk, maar uit-
eindelijk…” 
 “Wil je zeggen dat wij eigenlijk van andere planeten afkomstig zijn? Waren Adam en Eva buiten-
aardsen dan?” viel Manwel hem in de rede. 
 “Nee nee,” antwoorde Ranfis haastig, “wat ik wil zeggen is dat jullie menselijk DNA een combi-
natie is van de menselijke evolutie en een mix van een ander sterrenstelsel, in jullie geval van Sirius. 
Door de samensmelting van deze levensvormen kent de wereld een hybride soort. Deze wezens 
ofwel ET’s kwamen van een hogere dimensie en zij zijn feitelijk jullie biologische voorouders.” 
 “Het lijkt me niet dat zij de holbewoners waren waar onze geschiedenisboeken over spreken,” 
merkte Manwel op, zich naar Ranfis draaiend met verbazing in zijn stem. 
 “Deze wezens waren hoogontwikkelde schepsels van ver uit de ruimte en zij waren de eersten die 
de lijnen kwamen uitzetten voor en door de fysieke wereld. Hun kiem was nodig om jullie DNA ge-
voelig te maken voor een prikkel vanuit het universum om in jullie bewustzijn het onderscheid te 
gaan maken tussen dieren en mensen. Daarna werden de mensachtigen intelligent en kregen ze een 
menselijke ziel. Je moet je bedenken dat de menselijke ziel exclusief deel uitmaakt van de menselijke 
soort en de planeet aarde. Malta maakte al vanaf dat verre verleden deel uit van deze nieuwe kiem 
en was het centrum waar die nieuwe energie op de planeet incarneerde.” 
 “Vreemd genoeg heb ik nogal wat mensen, ook buitenlanders, horen zeggen dat zij een sterke 
aantrekkingskracht voelen als ze op dit eiland aankomen,” merkte Manwel bijna fluisterend op. 
 “Och ja, veel mensen hebben een band met dit land omdat zij ooit hier hun eerste voet op de 
aardbodem zetten. Tot nu toe is de enige verklaring over de schepping van de mensheid te vinden in 
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de Bijbel en andere religieuze geschriften. Die is verre van overtuigend. De mythe van Adam en Eva 
was een verhaal dat al lange tijd in verschillende culturen had bestaan en het verhaal van Genesis 
werd uit de heel oude culturen overgenomen. De Soemeriërs waren de eersten die de noodzaak 
voelden om het scheppingsverhaal op kleitabletten te zetten; dat is de beschrijving die het dichtst 
komt bij wat er werkelijk plaatsvond. Later hebben ook andere culturen en spirituele leiders 
geprobeerd het begin van de mensheid uit te leggen maar door de eeuwen heen is het originele 
relaas op de een of ander manier toch verdraaid. Het was een goede poging om de ontstaans-
geschiedenis terug te brengen tot het niveau van het menselijk voorstellingsvermogen, maar het 
kwam tot niet meer dan een vrije interpretatie van wat er werkelijk gebeurde.” 
 “Dus het hele officiële verhaal dat onze voorouders vanaf Sicilië de zee overstaken en dat zij 
boeren waren en granen verbouwden en veeteelt bedreven is niet meer dan een mythe?” 
 “Het is uit de lucht gegrepen. Het raakt kant noch wal,” antwoordde Ranfis beslist. “Ze hebben 
geen enkel bewijs van een ontwikkelde samenleving in Sicilië achtergelaten want ze hebben daar 
geen tempels gebouwd. Als het wel zo was, waarom hebben ze dan pas op Malta plotseling zulke 
megalithische monumenten ontwikkeld? De kwalitatief hoog ontwikkelde vaardigheden in techno-
logie en bouwkunde van de tempelbouwers passen niet bij die van Siciliaanse boeren,” verklaarde 
Ranfis stellig. 
 “De geschiedkundigen plaatsen de archeologische bouwwerken dus in een minder ver verleden." 
 “De erfenis van de tempels was geen import van buitenaf maar de opbrengst van een heel lange 
plaatselijke ontwikkeling op Malta zelf. Jullie voorouders zijn ontegenzeglijk veel ouder dan archeo-
logen in feite aannemen en de tempels waren zeker niet het initiatief van boeren uit de neolithische 
of de bronstijd,” verzekerde Ranfis nadrukkelijk.  
 “Dat is nieuw voor mij,” merkte Manwel met ongeloof op. 
 De uitspraken van deze vreemdeling deden zijn gedachten tollen. Hij herinnerde zich dat hij een 
schilderij had gezien van een kunstenaar hier van het eiland, van de tempel van Hagar Qim die was 
uitgelijnd op de maan, de zon, de Pleiaden, Orion en Sirius. Hij had nog nooit een schilderij van de 
tempels gezien met zo’n mysterieuze interpretatie en zo vol symbolen en iconen. Hij kon zich her-
inneren dat hij zich toen afvroeg of er een verborgen uitleg bij dat schilderij was. Dat moet wel want 
er waren teveel subtiele verbeeldingen en verborgen symbolen. Was dit dan de ware uitleg van dat 
schilderij en is dat het waar de vreemdeling over spreekt? Manwel vroeg het zich af. Weten kunste-
naars werkelijk wat ze op het doek zetten of doen ze dat intuïtief of krijgen ze een soort openbaring 
om dingen te schilderen die buiten hun eigen besef liggen? overpeinsde hij zwijgend. Iets van binnen 
gaf hem het gevoel dat dit werkelijk zo was. Ergens was hij nooit tevreden geweest met de antwoor-
den die de wetenschappers gaven en hij had altijd geweten dat er zoveel meer was maar hij had 
nooit zijn twijfels hardop durven uiten, bang om tegendraads te lijken. Toch vermeldt het officiële en 
meest aangehangen standpunt dat de Maltese eilanden geen menselijke bewoning kenden tot 7000 
jaar geleden en dat is de neolithische periode, overwoog hij.  
 En nu zat hij hier op deze zonnige ochtend te praten met deze persoon en hoewel hij de dingen 
waarover die sprak niet helemaal kon bevatten werd hij gegrepen door het vreemde gevoel dat het 
allemaal niet nieuw voor hem was. Is dit, vroeg hij zich af, wat mijn geschiedenislerares me probeerde 
te vertellen toen ze tegen me zei dat ik een ontvankelijke geest moest hebben? Nou, dan zal ik ook 
proberen om ontvankelijk te zijn, nam hij zich in stilte voor. Ik zal best iets nieuws over mijn cultuur te 
weten komen. Ranfis schijnt er veel van te weten en misschien wil hij die kennis wel met mij delen… 
dacht hij bij zichzelf. 
 De zon brandde op zijn hoofd en de hitte maakte hem dorstig. Manwel had dan wel grote be-
hoefte aan kennis, maar nu voelde hij dat hij ook grote behoefte aan voedsel had gekregen. Hij had 
ook iets te drinken nodig en hij moest zorgen dat hij uit de zon kwam. Iets verder op de heuvel wist 
hij een plek waar ze wat te drinken konden halen en hij vroeg Ranfis of hij met hem mee wilde gaan. 
Deze scheen geen haast te hebben want hij stemde met een glimlach in en samen sjokten ze de 
heuvel op. 

 


