
De 'Red Tower" r'an Mellicha of de St. .\gatha 
-frrren

Welkom in de St. Agatha Toren, gelegen op de Marla heuvelrug boven dc baai van

Ghadira en het nafuur- en vogelreservaat, en die uitkijlr over de zee-eng:te van Conttno
en Gozo.

Een beetje achtergrondinformatie ovcr de Jobannieter Ridders'

Het Heilig l,and trok veel pelgrims uurn en legen de 1l'b ecu*'waten er al enhele kerken

en ple'isterplaatsen ne€rgezet. De Benedictijnen hadden ook twee hospitalen opgetrokken
(een voor de mannen en een vcxlr de wourven!). Er r+aren verplegers nodig en die

vormden later een broederschap met Johames de Dopcl als patroonlreilige. In lll-l
splitste deze groep zich af 1'an de Benedictijnen en paus Paulus Il erkende de

broederschap als een religieuze lekenorde van ziekenverzorgers. Ilit gaf hen de

beschenning van de Heilige Stoel en het recht om overal eigendommen. grond.

getlouwen, kloosten en hospitalen te bezitten. Het gaf hen ook wijstelling van de tiend en

andere heffingen die anders aan de bisschoppcn moesten betaald worden. En aangezien

we hier volop in de tijd v8n de lffuistochten zijn kegen ze buiten de ziekenzorg ook de

taak om het Heilig Land en de pelgrrms fe verdedigen. Roger de Moulins werd in I177
tot eerste Grootmeestet benoemd en in 1259 gaf paus Alexander de toelating om de

zwarte mantel van de Benedictijnen te dragen met daarop het bekende hrurs met de acht

punten die de acht zaligheden symboliseren

De fudders werden ifl 1 I 87 uit Jeruzalem verdreven en trokk€n toen naar Accra. In l2Q I

werden ze ook hier veriaagd en trokksn verder naar Cyprus. ln 13i0 veroverden ze

Rlodos en bleven daar tot ze ook hiel in 1522 door Suleiman I[ verslagen werden.

Uiteindelijk sheken ze in 1530 neer in Malta waar ?E in 1565 de legers van Suleiman de

Grote versloegen tijdens het eerste groot beleg. (1lre Great Siege) De fudden vreesden

nog meer invallen wn de ongelovigen en bourvden daarom een reeks versterking€n om

van Malta een onneembare vesting te maken. Napoleon Bonaparte liet, wegens ziln

straregische ligging, zijn oog vallen op Malta en ankerde in 1798 zijn vloot in de haven

van Marxamxett. De toenmalige Grclohne€ster Ferdinand von Hompesch gaf zich

onmiddellijk over en stemde toe om met de Orde van St. Jait Matta te verlaten. Omdat de

Fransen de kertschatten plunderden k$'amen de Maltezers vlug in opstand en met de

hulp van Nelson die de haven met zijn schepen blokkeerde gaven de Fransen zich in I 800

over aan de Engelsen. Alhoewel Malta formeel terug aan de Ridders werd overgedragen.

rverd Malta door de Engelsen bestuurd. Door het Verdrag van Parijs in l8l4 g,crd Malta

officieel aan de Britse Kroon afgestaan Dit bleef zo tot 1964 toen Malta ona{hankelijk

rverd.
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De St. Agatba Toren

De toren *erd gebouwd in 1647-164g onder Grootmeester Lascaris als eer van dewachttorens die, samen met de santa Maria Toren op comino, a. ,..-.nt, o.uo'con ioo
mo€sten beschermen. Dit was om dc handeraars en reizigers re bescdnnen'i.gen de
aanvallen van Turken en piraten tussen Malta en Gozo.

De toren was toegewijd aan st. Agatha en er trevond zich een kleine kapel in de toren terere van de patrones- Zoars aan zovere andere kreine kerkjes hangt ooi t ier een tteineplaat bovcn de hoofdingang om aan te duiden &t de toren g;n ,;jpil; *as Dit
betekent dat men zich fuer niet kon verschuilen om afiestatie te u"e.m4aen.

St. Agatha was van sicilie en vluchtte rond 250 An naar Malta (volgens de legende ) omte ontkomen aan de avances van de Romeinse gouvemeu e,r-nrianus Die liet haarvervolgen om vervolgens haar borsten nret een aJh"".*", af te snijden en haar op debrandstapel te brengen.

De vertaling van de grote praat luidt: " voor hen tlie oorrog voeren sta ik hier, ik tre
martelare,r Agutha. Ecn onverschrokken baken en cen hedreig"ing voor mijn r:gorJnn, *ol
bekend over de hele wererd. onder de auspici€n von Groormeester paur rnscaris(lastellur, Fra Balthusaris de Marurorx en di getuigen tan de goegemeente, vincettlio
Castellata, Gregorio Mumo en lv{arco {|aysar in het laar I619.,,

* .t"1"" werd recent gerestaureerd door Din L-Art Helwa (Maltees voor .'Dit Dierbaarvaderland") Dit is een wijwilligers organisatie voor het behoud van Malta,s 
",,ltrreelerfgoed. Zij werden gesteund door drie Maltese ondememingen.

Een bezoek aan de toren.

oorspronkelijk zou er e€n optaaibrug geweest zrjn maar nu wordt de toegang verzekerd
door. een vaste houten brug. Men komi binnen door een nieuwe eiken aeii aI" g;maur.t
werd door een schrijnwerker uit Gom. Deze deur heeft geen ijzeren scharnierln *u*draait om een spil.

ln de toren_was een garnizoen gehuisvest van maximum 49 man gedurende roerige rjdenen er stonden vijf kanonnen op het dak tijdens'de periode uun" d" Riddr* o? ,or"n
bestaat uit twee ruimres met een longewer{, in vier hoektorens. E; dr."it;;, .;, 

"-de ingang, geeft toegang tot het dak. De vloer bestaat uit de originere *t,iurr.g.r, ar.gedurende de restoratie werden ontdekl. Gedurende de Engelse 6.ioa" ** ". "'"n 
r*gbelon over de vloer gegoten om de vroer vrak te maken. Nu is de vroer bescbermd ilooreen parketvloer. Door de glazen platen zien we de originele natuursteen-

Men is er van overtuigd dat er oorspronkerijk twee supprementaire ruimtes rvaren mer e€nhouten.vlrrr onder de gewelven. ti"." *ui"r, bereikiL via de galerij vanaf de trap. Hrzijn ook vier torenkamers op het dali. Anders dan de meeste andere torens wordt deze

:Tq:I:l door een.achtpunrige stapelmuur die aan een bastion doer denken Het-rs n,etqutoetUK w:urom de toren rood was geschilderd.

De toe€ang tot de regenput. is een verwijderbare stenen ptaa! rechts wanneer men deeerste kamer met tongewelf binnengaat. De put heeft 
""n 

int o,d "* az il 
"n 

ir.i*ur".kwam-v-ia een geul op het dak in een p{p in ae uuitenmuu. en zo in de regenput onder devloer. Het water diende voor het garnden dat hier gelegerd was.

De rus me1 ds ronde werving in de verste muur van de tweede gewelfde ruimte was dekapel van st. Agatha. op rle midderste muur is 
""n 

ini".,pti" van een kruis en de datum



1814. Alhoewel *e hier niet heel zeker van zrjq is dit misschien gegraverrd gc-<lurentle
of na de pest in Malta van l8l3-14. Er zijn verscheidene kleine rrt"n in de mlen maar
we weten hier de functie niet van- Door middelste venster ffrast de kapel zien rve een
metalen baar. fllerop rverd gedurmde de tweede wereldoorlog een machine geweer
gemonleerd. Want in deze richting ligt 100 km verder Sicilid.

De originele stenen draaitrap is lang geleden vemield en de soldaten die hier
gestationeerd waren moesten via de ijzeren staven in de muur naar het dak klaulcren De
nieuwe houten trap is evenals de andere deuren en ramen in Gozo gemaakt, Als men de
trap opgaat zist men rechts twee op€ningen in muur. Dic dienden tot er elcllriciteit was,
om licht binnen te laten. Zo kan men tevens zien hoe dik de muren wel ajn. Aan de basis
zijn die vier meter en half dikl ongeveer halfueg de trap, beeft men toegang tot de galerij
en twee kleine vensters. Iangs de tegenovergestelde zijde zijn er ook twe vensten maar
dezn zijn nu onbereitbaar- Zoals reeds vernoemd, was hier origlneel een houten vloer,
waardoor er op de verdieping meerdere kamers waren. waarschijnlijk dienden deze als
slaapkwartier.

Eenmaal op het dak ziet men de anderc verdedigingswerken: De Santa Maria roren op
comino, De witte Torcn in Armier, de rutne van de Ghajn Snuber Toren blj Manikata en
in de verte de Lippija Toren boven Gjejna Bay Dcze wachttorens dienden ter
beschenning van de zandstranden die een gemalikelijke toegang konden verlenen vmr
eventuele aanvallers. Men ziet hier ook de goot langs waar het regenwater werd (wordt)
gecollecteerd. De nis bry de vierde torenkamer diende als toilet vmr de soldatenl Aan de
noordzdde - voorzichtigl - kan men de stapelmuur zien die de toren omringt. Deze heeft
de vgrm van een achtFmtige ster en diende als eerste verdedigingslinie. Alhoewel wij
taag hield deze de eventuele aanvailers toch voldoende op- Die moesten immers eersr cen
wij steile heuvel beklimmen. De cirkelvormige put aan de noordzijde is een septische put
uit de Engelse periode.

Als u het fort verlaat kijk dan even boven de ingangspoort naar de twee sletren platen
waarvan sprake in het begin van deze info.

Hartelijk danh voor uw bezoek aan de st. Agatha Toren die hier gemeenzaarn de rode
toren wordt genoemd. uw gulle gift is meer dan welkom voor het onderhoud en in stand
houden van dit erfgoed- op deze wijze kan Din LArt Helwa ons onschatbaar culrureel
erlboed verder restaweren en onderhouden.

Met dank aan:

stephen spiteri "The fortification of tbe Ma.ltese Islands by tbe Hospitaller Knrghs of the
Order of St John" en Que ntrn Hughes * The Bur lding of Matts 1530- 1795-

Quentin Hughes'The Building of Malta I i3G I 795,
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