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Alweer een jaar voorbij. De winter staat voor de deur.  
Maar in dit nummer doen we net alsof het nog zomer 
is, met veel zonnige vuurtorenfoto’s. Bij de kerstboom 
kunnen we vast plannen maken voor komende vuurtoren-
reizen. In de categorie ‘reisverslagen’ hebben we deze keer 
maarliefst drie bijdragen. Harm Carette neemt ons mee 
langs de vuurtorens van de Algarve. Kees van Hamersveld 
heeft zijn hart opgehaald aan de vuurtorens van de 
Bretonse provincie Finistère. Ine Wielenga en Peter Bos 
hebben een avontuurlijke reis langs de vuurtorens op de 
Buiten-Hebriden gemaakt. Als je de verhalen leest krijg je 
echt zin om er zelf ook eens op bezoek te gaan.
Ook deze keer een beetje historie. Het tweede deel van 
de serie ‘Goeree’ gaat over de IJzeren Baak, de tweede 
gietijzeren vuurtoren die in Nederland is gebouwd.  
Het ontwerp hiervan is vermoedelijk van de bouwkundige 
Quirinus Harder. We duiken opnieuw in de geschiedenis 
van de haven van Zoutkamp, aan de hand van persoonlijke 
belevenissen binnen de familie Van Oosterom.
In de Vuurboet hebben al diverse keren foto’s gestaan van 
ons lid Frits van Eck. Nu kunnen we eens wat nader kennis 
maken met Frits in een artikel over zijn fotografiehobby en 
zijn voorliefde voor Deense vuurtorens.
De Regiobijeenkomst Noord op 9 november in IJmuiden 
was een groot succes. Althans, de bijeenkomst in het Zee- 
en Havenmuseum; de beloofde beklimming van de beide 
vuurtorens ging wegens bijzondere omstandigheden niet 
door. Dat was een grote teleurstelling voor velen. 
De opkomst was hoog: meer dan 80 leden waren bijeen 
om te ruilen, te handelen en bij te praten. De organisato-
ren Jaap Termes en Eef Limmen hadden panelen neerge-
zet met een presentatie van hun thematische postzegel-
verzamelingen. Bovendien stond er een flink model van 
het hoge licht van IJmuiden, door Eef geheel vervaardigd 
uit afvalmaterialen.
De pers was aanwezig om verslag te doen van deze 
bijzondere gebeurtenis in IJmuiden. Op 11 november 
verscheen er in de IJmuider Courant een leuk artikel, 
waarin diverse leden werden geciteerd met uitspraken 
over hun hobby. Jammer genoeg heeft de verslaggever 
organisator Jaap niet kunnen vinden. Wij weten echter 
wel wie de complimenten voor de organisatie toekomen. 
Volgend jaar op herhaling en dan alsnog een beklimming 
van de vuurtorens.

Fijne feestdagen gewenst en een voorspoedig 2014, 
namens de redactie van de Vuurboet.

Peter Kouwenhoven

Colofon

Nederlandse Vuurtoren Vereniging
De Nederlandse Vuurtoren Vereniging stelt zich ten 
doel:
-  Het met elkaar delen van de interesse in en fascina-

tie voor het fenomeen ’vuurtorens’ in binnenland en 
buitenland.

-  Bevorderen dat relevante informatie over het mari-
tieme erfgoed in Nederland (archiefmateriaal) niet 
verdwijnt,  toegankelijk wordt gemaakt en wordt  
uitgewisseld.

-  Het leveren van een bijdrage aan behoud van 
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Audierne,Trescadec

Penmarc’h
Van ver is de vuurtoren op Pointe de Penmarc’h al te zien. 
Zo nu en dan komt zijn voorganger ook in beeld. De 65 
meter hoge kolos is gefinancierd uit het familiekapitaal 
van Louis Nicolas Davout, markies van Bloqueville. Vanaf 
het voorplein lezen we zijn naam: ‘Phare d’Eckmühl’. Uit 
de erfenis van zijn dochter Louise kwam aan het eind van 
de 19e eeuw een bedrag van 300.000 frank ter beschik-
king voor de bouw van een vuurtoren. Tijdens ons eerste 
bezoek aan Penmarc’h in 1997 bestond deze vierkante 
vuurtoren precies 100 jaar. Ik volstond toen met de 
aanschaf van één postkaart, vuurtorens waren toen nog 
niet mijn ding. Daarna dacht ik iedere keer als ik een foto 
zag van die vuurtoren met zijn prachtige lantaarn met spijt 
terug aan die gemiste kans.
Vandaag is het eindelijk zover dat we opnieuw de vuur-
toren bezoeken. De voordeur staat open en we zijn niet 
alleen. Kinderen proberen overduidelijk de akoestiek van 
het trappenhuis uit. Aan de kassa telt de dienstdoende 
student gemiddeld zo’n 600 bezoekers per dag. Onder aan 
de ronde trap, met maar liefst 307 treden, begint de klim 
waaraan geen einde schijnt te komen. Eenmaal boven kun 
je op adem komen bij het bronzen beeld van maarschalk 
Davout, die zich van keizer Napoleon I ook nog prins van 
Eckmühl mocht noemen. Vandaar is het nog maar één stap 
naar het vierkante platform. Een achtzijdige zuil vormt een 

Vuurtorens volop in Zuid-Finistère
 tekst en foto’s Kees van Hamersveld

In de boekenkast staan nogal wat boeken over de vuurtorens die gebouwd zijn op 
en voor de grillige kust van Bretagne. Bij ieder bezoek aan die regio komt daar een 
boek bij, steeds met een overzichtskaart en steeds weer met vuurtorens die in de 
andere boeken niet voorkomen. De topografische kaart op schaal 1:100.000 blijkt een 
uitstekende gids voor spontaan vuurtorenbezoek. Finistère heeft naar eigen zeggen  
23 vuurtorens. Veel daarvan staan onbereikbaar in zee of op een eiland. Daarnaast is er 
op de kust nog een flink aantal kleinere lichten te vinden.

Phare d’Eckmühl

mooie overgang naar de witte lantaarn met een kleine 
omloop voor de glazenwasser. Het uitzicht is vanwege de 
wind  spectaculair. Zo is te zien dat metershoge golven, op 
de deels onzichtbare rotsen, een schuimend spoor achter-
laten. Honderden zeevarenden kwamen hier, in het zicht 
van de thuishaven, om het leven. Beneden, tussen de kapel 
en de Eckmühl, staat de ronde natuurstenen vuurtoren 
uit 1835. Gelukkig niet gesloopt toen hij werd afgedankt 
wegens zijn ongeschiktheid voor het aanbrengen van een 
elektrische installatie. Onderin deze toren is een leerzame 
permanente vuurtorenexpo ingericht. 

Bénodet
Op de IGN kaart TOP 100, ‘voor toerisme en ontdekking’, is 
te zien dat er drie vuurtorens aan de monding van de Odet 
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Benodet, Le CoqBenodet, Phare de la Pyramide

staan. Vanaf Penmarc’h is dat nog geen half uur rijden. Dus 
op naar het toeristenbureau van Bénodet. Op de stads-
kaart staan er twee vermeld compleet met de namen: ‘Le 
Coq’ en ‘La Pyramide’. De laatste staat in de Rue du Phare. 
Dank zij de navigator verliezen we geen tijd met zoeken. 
La Pyramide is een slanke vuurtoren, in 1885 gebouwd. Hij 
staat tegenwoordig tussen een aantal luxe villa’s. De hele 

vuurtoren fotograferen blijkt lastig, maar door op een lege 
bloembak te klimmen is het resultaat bevredigend. 
De veel kleinere Le Coq is ‘aaibaar’ en vanaf een strandje is 
de lichtenlijn mooi in beeld te brengen. Een pas getrouwd 
stel heeft de groenwitte Le Coq uitgekozen voor de 
bruidsreportage. Symbolischer kan het toch niet, denk ik 
bij mijzelf. 
Vuurtoren drie gaat schuil tussen de bomen aan de 
overkant van de Odet. Middels het voetgangersveer 
worden we overgezet naar Sainte-Marine. Vandaar is het 
nog enkele kilometers wandelen naar Pointe de Combrit. 
Eenmaal aan de kust is er nog steeds geen vuurtoren te 
zien. Pas bij het teruglopen valt het oog op iets roods 
tussen de talrijke dennenbomen. De woning van de licht-
wachter en de aangebouwde 15 meter hoge vuurtoren is 
makkelijk bereikbaar. Weliswaar omgeven door een lage 
muur, maar de poort staat gastvrij open. Het geheel is in 
1885 gebouwd en geldt als karakteristiek voor die tijd. De 
vuurrode lantaarn met daarin een rood vast licht zorgt met 
de groene vuurtorens aan de overkant voor een veilige 
binnenvaart van de Odet.  

Cap Sizun
Op de kaart zien we dat bij Audierne, aan de monding 
van de Goyen, nog drie vuurtorens staan. Op de IGN TOP 
100 kaart wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
eventuele status of toestand van vuurtorens. We laten ons 
verrassen. 

Pointe du Millier, la Maison-PhareSainte-Marine, Pointe de Combrit

Aan het eind van de havenpier staat een ca. 10 meter hoge 
zuil die voorzien is van een vast rood licht. Wat opvalt is 
dat de naam ‘Raoulic’ verticaal is aangebracht op de ronde 
vuurtoren. De havenpier vormt ook de scheiding van de 
ingang van de haven en het strand Trescadec. Halfweg de 
boulevard staat de volgende vuurtoren, gewoon tussen 
de huizen en horeca. Via het verlaten strand met echte 
duinen loop ik er op mijn gemak naar toe. Eenmaal op de 
boulevard is duidelijk te zien dat deze vuurtoren al een 
tijdje leeg staat. De optiek is uit de rode lantaarn verwij-
derd. Toch heeft het bouwwerk, vanwege zijn fundering 
en de oorspronkelijke lantaarn meer weg van een echte 
vuurtoren dan de Raoulic. De letters ‘Trescadec’ hebben 
veel van hun rode kleur verloren. 
Iets westelijker bij de kapel van St-Évette staat op kaap de 
Lervily een kustlicht dat vergelijkbaar van vorm is, maar 
wel veel groter dan die op de havenpier. De Lervily staat 
direct naast een woonhuis dat een zeezicht heeft om 
jaloers op te worden. Op het dak van dit cilindervormige 
kustlicht is een vast licht met een trommellens aange-
bracht. 

Pointe du Millier
Op een van de kapen behorend tot de noordkust van Cap 
Sizun staat ook een vuurtoren vermeld. In een infofolder 
stond een foto met de tekst ‘Pointe du Millier; maison-
phare’. Het zien van die afbeelding gaf het gevoel dat de 
drie torentjes bij Audierne niet meer dan een ‘warming-up’ 
zouden zijn. De navigator wordt opgestart en we koersen 

noordwaarts richting Point du Millier. Bij aankomst op de 
parking wordt niet naar de vuurtoren verwezen, maar naar 
de Keriolet, een watermolen. De woning op de punt blijkt 
alleen te voet bereikbaar, dus gaan de wandelschoenen 
aan. Het pad daalt snel af naar een rotspartij waarop de 
branding te pletter slaat. De woning is daar onzichtbaar 
en dat blijft zo tot we boven op de kaap staan. Van de 
zonovergoten spierwitte woning zijn alle luiken gesloten. 
Het geeft een verlaten indruk. Het pand is ommuurd en 
van een vuurtoren is nog geen sprake. Er zit niets anders 
op dan verder gaan langs de muur. Net boven de nok van 
het dak ‘loopt’ een vaantje met de vier windstreken met 
ons mee. Het bewijs dat waar wij voor komen, direct achter 
de woning staat. Om de hoek van de muur loopt de dienst-
weg naar de woning. Een houten hekwerk met daarop 
de mededeling ‘verboden toegang’ belet de doorgang. 
Ik pak het hek vast, mijn handen blijven plakken aan het 
witte hout. Een bordje ‘nat’ zou ook wel op zijn plaats zijn 
geweest. Ons pad loopt nog een stukje langs de muur in 
een gunstige richting. Bovenaan de rand van de gapende 
afgrond moeten we rechtsaf, de muur zelf gaat nog een 
stukje verder. Het moment voor de ultieme foto lijkt 
aangebroken. Met beide ellebogen klem ik me vast aan 
de muur en zo maak ik een foto met een stukje vuurtoren. 
Enigszins teleurgesteld, maar niet voor lang. Het gras rond 
de maison-phare blijkt plat getreden door enkele van mijn 
voorgangers. Over de muur klimmen is dus een optie. 
Enkele seconden later gaat het verder. Niet zomaar over 
het heftig verende gras, maar recht op het doel af. Foto’s 
worden nu snel gemaakt en het feit dat de vuurtoren zich 
beter laat fotograferen vlak voor zonsondergang, laat ik 
voor wat het is. Het is voor mij niet de eerste keer dat bij 
het benaderen van een vuurtoren een medewerker van de 
Societé de Phares et Balises letterlijk en figuurlijk ‘niet thuis 
geeft’.

Bronnen:
•	 Guide	des	phares	des	côtes	de	France,	door	Xavier	Mével,	2004.	 
 [ISBN 2.9142.0836.7]
•	 IGN	TOP	100,	blad	113,	Brest-Quimper,	2011;	de	topografische	kaart	 
 met vermelding van 45 vuurtorens. [ISBN 978-2-7585-2475-5]
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In het begin van de achttiende eeuw werd de monding 
van het Slijkgat gemarkeerd door een zichtlijn die 
gevormd werd door de kerktoren van Goedereede en een 
110 voet hoog houten baken in de duinen ten noorden van 
Polder het Oude Nieuwland. 
In 1742 is het houten baken door storm vernield. Er werd 
een nieuw baken gebouwd: een stenen, kegelvormige zuil. 
Net als het houten baken was deze ‘Stenen Baak’ een dag-
merk, dus zonder licht. Op de ‘Tafel der watergetijden in de 
Maasmond en het Goereese Gat’ uit ca. 1750, is de Stenen 
Baak van Goeree afgebeeld. Hij heeft het voorkomen van 
een uit de kluiten gewassen grenspaal.
Op een gegeven moment bleek een zichtlijn niet meer 
voldoende. Ook ’s nachts was er behoefte aan een mar-
kering van de ingang van het Slijkgat. Daarom werd er in 
1819 ten behoeve van het binnenzeilen van schepen “over 
den drogen van het Goedereesche Westgat” naast de Stenen 
Baak een houten kaap gebouwd, met een lantaarn van 
koper. Daarin waren twee lampen met verzilverde licht-
kaatsers geplaatst. Een daarvan was naar zee gericht, de 
andere oostwaarts. Deze Houten Baak vormde samen met 
de kerktoren van Goedereede voor het eerst de lichtenlijn 
Slijkgat. 

De IJzeren Baak op Goeree
 door Peter Kouwenhoven

In een serie artikelen in de Vuurboet worden de nautische objecten op en rond het 
eiland Goeree beschreven, zowel die uit het heden als het verleden. In dit artikel gaat 
het om de geschiedenis rond de IJzeren Baak. Deze gietijzeren vuurtoren vormde van 
1862 tot 1912 het lage licht van de lichtenlijn Slijkgat. Het Slijkgat vormt een belangrijke 
toegang tot Goedereede-Havenhoofd en andere aan het Haringvliet gelegen havens. 

In 1842 is de Houten Baak ingestort en niet herbouwd. 
De Stenen Baak, die er nog altijd stond na honderd jaar, is 
vanaf dat moment ingericht als vuurtoren. Hij kreeg een 
stilstaand lenticulair lamplicht van de vierde grootte met 
een olielamp. Het licht werd eerst op de vierde verdieping 
geplaatst, later op de top van de zuil.

Een nieuwe gietijzeren vuurtoren
Het stenen ‘oudje’ heeft niet zo heel lang dienst mogen 
doen als vuurtoren. In 1862 werd hij vervangen door 

een gietijzeren toren, die iets oostelijker werd geplaatst. 
Verandering van de ligging van de stroomgeul van het 
Slijkgat zal waarschijnlijk de reden zijn geweest voor deze 
vervanging. 
De IJzeren Baak, zoals de nieuwe vuurtoren werd 
genoemd, was de tweede gietijzeren vuurtoren in 

Tafel der watergetijden in de Maasmond en het Goereese Gat, 
circa 1750. De zuil rechts is het Stenen Baken van Goeree; links de 
Stenen Baak van Brielle.

De IJzeren Baak en de lichtwachterswoning omstreeks 1910. Om 
de herkenbaarheid bij daglicht te vergroten zijn vlak na de bouw 
schermen aangebracht aan de zijkant van de vuurtoren.

Nederland. Renesse had in 1856 de eerste. Het ontwerp is 
vermoedelijk van Quirinus Harder; Nering Bögel tekende 
voor de bouw.   
Het was een achtzijdige, slanke toren van 20 meter hoog. 
De vaste optiek van de vierde grootte had een oliebrander 
als lichtbron . Het licht bevond zicht op 27,50 meter boven 
zeeniveau. De lantaarn was aan vier zijden afgeblind; er 
scheen dus alleen licht uit een halve cirkel richting zee-
zijde. Er waren drie sectoren aangebracht: wit (560), rood 
(340) en wit (450). De rode sector markeerde waarschijnlijk 
de zandplaten Hompel en Bol.

De IJzeren Baak omstreeks 1914. Het licht is inmiddels gedoofd 
en de schermen aan de zijkant van de vuurtoren verwijderd. 
Rechts op de foto de loods waar destijds de reddingboot van de 
Zuidhollandse Redding Maatschappij was gestald. De boot werd 
met paarden naar het water gesleept. 
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De streek kun je grofweg in twee kusttypes verdelen, met 
als centraal punt de stad Faro. Ten westen vind je er over-
wegend rotskust, waar intieme zandstrandjes en baaien 
ingeklemd zitten tussen de rotsuitlopers. Ten oosten van 
de stad verandert de rotskust in een zandstrand, waarbij er 
voor de steden Tavira, Olhão en Faro een aantal bewoonde 
zandbanken (illha’s) ligt. Nog verder naar het oosten, 
richting Vila Real de Santo Antonio, tref je er zelfs een soort 
waddengebied aan. Waar het tussengebied dagelijks met 

Vuurtorens in de Algarve
 tekst en foto’s Harm Carette

De Algarve, de zuidelijke kuststreek van Portugal, is een geliefde bestemming voor veel 
vakantiegangers. Het klimaat is er prima, en zelfs in de winter is het daar goed toeven. 
Langs de gehele kust van de Algarve staat een zevental vuurtorens (Farol/faróis), die 
het scheepvaartverkeer begeleiden op hun reis naar de diverse Portugese en Spaanse 
havens en naar de Middellandse Zee. Ze zijn allemaal eigendom van de Portugese 
marine.

vloed onder water loopt. En waar kokkelaars de laagwater-
periode benutten om hun vangst binnen te halen.
Voor ik mijn tocht langs de vuurtorens begin, bekijk ik 
altijd eerst de site van de Lighthouse Directory, waarop 
heel veel gegevens staan van alle vuurtoren over de hele 
wereld.

De rit begint helemaal in het westen. Daar staat natuurlijk 
de wereldberoemde vuurtoren van Cabo de Sao Vicente, 

De IJzeren Kaap was aanvankelijk wit geschilderd, met 
rode banden. Het vrij slanke silhouet was minder goed 
zichtbaarheid vanuit zee, dus daarom werden vrij kort na 
de nieuwbouw aan de oost- en westzijde brede houten 
schermen tegen de toren aangebouwd. Toen is er ook een 
seinmast op de toren geplaatst.
In 1912 is het licht van de IJzeren Baak, na een halve eeuw 
trouwe dienst, gedoofd, omdat de lichtenlijn Slijkgat niet 
goed meer functioneerde. De schermen aan de zijkant van 
de toren werden verwijderd. De toren zelf bleef nog een 
tijdje doelloos staan, in afwachting van een beslissing over 
zijn lot. In 1914 is de optiek van de IJzeren Baak verwijderd 
en overgebracht naar Kijkduin, waar het werd geplaatst op 
het geleidelicht Schulpengat. In 1916 werd het lot van de 
IJzeren Baak beslecht: de toren werd afgebroken. Op 
10 mei van dat jaar is 43 ton oud ijzer bij inschrijving 
verkocht.
De lichtwachterswoning is na het beëindigen van het 
dienstverband van de lichtwachter in gebruik genomen 
als pension ‘De Zeemeeuw’. In 1976 is het pension afge-
broken, in verband met de verzwaring van de duinstrook. 
De laatste tastbare herinnering aan de IJzeren Baak en zijn 
voorgangers is hiermee verdwenen.

Na de Tweede Wereldoorlog is de reddingloods omgebouwd tot 
twee woningen, met de benaming ‘De Kaap’. Deze zijn vlak na 
de Tweede Wereldoorlog verdwenen.

De lichtwachterswoning in gebruik als Pension De Zeemeeuw.

Quirinus Harder en de gietijzeren vuurtorens
Quirinus Harder werd op 13 oktober 1801 in Rotterdam geboren 
als zoon van Johan Frederich Harder, hofmeester bij de marine, 
en Helena Elisabeth van Loon. Het gezin van Johan Frederik ver-
huisde in 1814 naar Vlissingen. Daar werkte Quirinus ook bij de 
marine, eerst als klerk en tenslotte als bouw- en tekenmeester. 
In 1854 werd Harder benoemd tot bouwkundige bij de Dienst 
van het Loodswezen en verhuisde met zijn gezin naar 
Den Haag. Quirinus Harder oriënteerde zich op de ontwikke-
ling van de vuurtorenbouw in Engeland. Reeds in 1840 had de 
Engelse ingenieur A. Gordon de eerste gietijzeren vuurtoren 
ontworpen. Harder en diens naaste medewerker, de bouwkun-
dige A.C. Van Loo, namen de bouwwijze van de Engelsen over. 
Gietijzer had grote voordelen: de bouwtijd was aanmerkelijk 
korten dan die van stenen vuurtorens en de kosten aanzienlijk 
lager. Harder ontwierp negen gietijzeren vuurtorens voor de 
Nederlandse kust en zestien voor Nederlands-Indië. 
Quirinus Harder overleed in oktober 1880. 

Farol da Piedade
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het uiterste zuidwestelijke puntje van het Europese 
vasteland. Op de kaap staat de vuurtoren die al eeuwen-
lang (vanaf 1515) het oriëntatiepunt voor zeelieden is. Het 
oorspronkelijke licht werd getoond vanuit het klooster, 
maar dat werd vernietigd in een raid door Sir Frances 
Drake in 1587. Een stevige muur (1846) beschermt een 
aantal gebouwen en de huidige vuurtoren, waarvan het 
sterke licht nog te zien is op 90 km uit de kust. Het licht 
bevindt zich 86 meter boven de zeespiegel.  

Iets verder oostwaarts, op korte (zicht)afstand ligt de 
aangrenzende kaap, de Ponta de Sagres. Daarop staat de 
volgende vuurtoren. Hij moet de schepen leiden naar de 
kleine haven van Sagres. De vuurtoren is vrij nieuw (1960). 
Het is een vierkante, ongeverfde betonnen toren en het 
licht bevindt zich op 53 meter hoogte. De belangrijkste 
bezienswaardigheid echter op de adembenemende steile 
kaap is een vesting uit de 16e eeuw. Hier bevond zich de 
zeevaartschool van Hendrik de Zeevaarder, initiatiefnemer 
van vele ontdekkingsreizen. En een enorme, mysterieuze 
windroos op de grond (43 meter). 

We vervolgen onze rit oostwaarts en zien een volgende 
uitloper in zee: de Ponta da Piedade. De vuurtoren op 
het klif markeert de haven van Lagos, een indrukwek-
kende, 2500 jaar oude havenstad, van waaruit Hendrik de 
Zeevaarder zijn vloot uitrustte voor zijn ontdekkingsreizen 
naar Afrika. De vuurtoren staat boven de beroemde rots- 
en grottenformatie. Het is een vierkante stenen toren, 
gebouwd boven de woningen van de vuurtorenwachters. 
De lantaarn zelf is rood. Het licht staat op een hoogte van 
51 meter boven zeeniveau.

Nog verder oostwaarts, ten oosten van de ingang van de 
haven van Portimão, staat boven op de landtong Ponta 
do Altar. De toren dateert van 1893 en het licht bevindt 

Farol Cabo Santa Maria Farol de Alfanzina

Farol Vila Real de Santo AntonioFarol de Cabo Sao Vincente

Farol Ponta do Altar Farol Sagres

zich op 32 meter boven de zee. Een kleine vierkante toren 
aan de voorkant van een klein wit geschilderd vuurtoren-
wachterhuis. De rode lantaarn maakt het compleet. Het 
geheel is een ongebruikelijk ontwerp voor een Portugese 

vuurtoren. Naast de vuurtoren staat, in schril  contrast 
hiermee, een grote betonnen communicatietoren.
Vervolgen we onze zoektocht in oostelijke richting, dan 
vinden we 10 kilometer verder, staand op de kaap Cabo 

Carvoeiro, de Farol de Alfanzina. Het is een gemetselde 
toren, met een rode lantaarn. De voorzijde (zeezijde) van 
de toren is met witte tegels bedekt. Aan beide zijden staan 
vuurtorenwachterhuizen. Het geheel is 23 meter hoog 
en het licht bevindt zich op 56 meter bogen zeeniveau. 
Alweer kun je vanaf de rots genieten van een prachtig 
vergezicht.

De volgende toren bevindt zich op de Cabo de Santa 
Maria. We bevinden ons inmiddels ten oosten van Faro. 
De kaap bevindt zich op een van de (toeristisch bewoon-
de) zandbanken voor de kust: Ilha do Farol. Bereikbaar 
met een boot vanaf het stadje Olhão. Na een prachtige 
boottocht door het ‘Parque Natural da Ria Formosa’ bereik 
je de meest zuidelijke punt van Portugal. Het gebied 
bestaat uit duinen, moerassen, kanalen en stranden die je 
kunt vergelijken met onze waddenkust.
De toren zelf is van beton en staat op een cirkelvormige 
gemetselde sokkel. Bovenop bevindt zich de rode lan-
taarn. De oorspronkelijke toren stamt uit 1851, en werd in 
1922 verhoogd van 34 meter naar 50 meter. Dit leidde tot 
onstabiliteit en tot een consolidering in 1929. Later in 1996 
moest een tweede versteviging de toren beschermen en 
werd het licht vervangen.
De laatste toren van de Algarve bevindt zich 40 kilometer 
verder. In het stadje Vila Real de Santo Antonio, gelegen 
aan de monding van de rivier Rio Guadiana, die de grens 
met Spanje vormt. Met een veerboot kun je de oversteek 
maken naar Ayamonte. De ronde toren is van beton, wit 
met smalle zwarte horizontale banden. Een rode lantaarn 
bevindt zich op 52 meter boven de zeespiegel. Aan 
weerszijde zijn er woningen. 
Deze vuurtoren is de laatste Portugese schakel in een 
lange rij van vuurtorens langs de Middellandse Zee. De vol-
gende toren bevindt zich 10 kilometer verder op Spaanse 
bodem: op het Isla Cristina, bij het vissershaventje Lepe.
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Een oude ansichtkaart van de haven toont de situatie 
zoals die vroeger bestond: links het Lange Hoofd met het 
havenlicht, in het midden het Korte Hoofd en rechts de 
dam bij de Hunsingosluis, met daarop een klein havenlicht. 
De ‘badboot’ die aan het Korte Hoofd ligt afgemeerd voer, 
tot de afsluiting van de Lauwerszee in 1969, heen en weer 
tussen Zoutkamp en Schiermonnikoog. Aan de dam bij 
de Hunsingosluis meerden de schepen met pufgarnalen 
af tot er geschut kon worden. Aan de andere kant van de 
sluis stonden garnalendrogerijen. Hier werden de niet voor 
consumptie geschikte garnalen naartoe gebracht om tot 
veevoer verwerkt te worden.

Zoutkamp had, tot de afsluiting van de Lauwerszee, drie 
uitwateringssluizen. Via de Friese Sluis kon water vanuit 
Friesland via de Lauwers in zee geloosd worden. Het 
Reitdiep loosde via de Provinciale Sluis water vanuit Noord 

Het kleine havenlicht van Zoutkamp
 door Trijntje van Spanning-van Oosterom

Trouwe lezers van de Vuurboet weten dat er al twee keer een artikel over het 
havenlicht op het Lange Hoofd in de buitenhaven van Zoutkamp in het blad heeft 
gestaan. Door een toeval kwam ik in contact met iemand die mij vertelde dat er ook 
een licht heeft gestaan op een dam bij de Hunsingosluis.

De haven van Zoutkamp in de jaren twintig

Advertentie

Lighthouse Calendar 
2014
Het maritieme luchtfotobedrijf Flying Focus brengt al 
jaren themakalenders uit met luchtfoto’s van maritieme 
objecten. Naast de bekende Visserij- en Scheepvaartka-
lender is er nu voor het eerst de ‘Lighthouse Calender’ 
met prachtige luchtfoto’s van vuurtorens in Noordwest-
Europa.
 
Fotograaf Herman IJsseling heeft met zijn Cessna Skymas-
ter tijdens diverse spectaculaire vluchten in zwaar weer 
foto’s gemaakt van vuurtorens die zware golfslag, wind en 
ijs trotseren.
 
De kalender opent het jaar met het Paard van Marken bij 
ondergaande zon in een omgeving van ijs. In totaal zijn 
er vijf Bretonse vuurtorens opgenomen temidden van 
schuimende golven. Ook de Duitse vuurtoren Roter Sand 
en de Ierse vuurtoren Chicken Rock weerstaan de elemen-

ten. Daarnaast is er een drietal vuurtorens in mooi weer 
opgenomen: Hoge Weg, Helgoland en Feu Saint-Pol. Het 
jaar wordt afgesloten met een Fins vuurtorentje op een 
‘arctisch’ eilandje in de Botnische Golf.
De kalender is uitgevoerd met grote foto’s en begelei-
dende teksten in het Engels en Duits. Het formaat van de 
12 maandbladen is 30 x 38 cm. De winkelprijs is e 18,50.
 
Voor bestellingen: www.flyingfocus.nl of 035-6910829

Drenthe en Groningen. De Hunsingosluis spuide het 
water uit het midden van de provincie Groningen via het 
Boterdiep en het Hunsingokanaal naar zee.

De Lauwerszee werd in 1969 afgesloten in aanwezigheid 
van koningin Juliana. Hierdoor ontstond het Lauwersmeer. 
Daarna veranderde er veel voor de vissersplaats Zout-
kamp. Van de dam bij de Hunsingosluis is niets meer te 
zien; hij is begroeid met bomen. Achter de bomen is nu 
de jachthaven gesitueerd. De vissers van Zoutkamp vissen 
vanuit Lauwersoog.

Mijn neef Matthijs van der Ploeg (1951) maakte het 
verhaal over het kleine havenlicht compleet. Als 14 jarige 
jongen struinde hij blootvoets  rond de ruïne van het 
kleine havenlicht. Hij voelde iets scherps dat ongeveer 
3 cm boven het slik uitstak. Met een ijzeren kammetje 

kraste hij op het materiaal: het bleek rood koper te zijn. 
De vloed kwam op. De volgende dag is hij bij laag water 
met een hooivork weer naar de plek gegaan. Na een uur 
voorzichtig wroeten kwam de geplette lamp naar boven. 
Alleen de kap was onbeschadigd. Thuis maakte hij de kap 
schoon. Tot zijn verbazing kwamen de initialen HvO en 
MM tevoorschijn. HvO zijn de initialen van onze gemeen-
schappelijke grootvader: Harmannus Jan van Oosterom 
en MM zijn de initialen van de koperslager uit Zoutkamp: 
Marinus Martens. Onze grootvader had samen met zijn 
neef Jelto Wind een aannemerij van weg- en waterwerken. 
Martens en onze grootvader moeten samen betrokken zijn 
geweest bij de installatie van het kleine havenlicht.

Matthijs heeft later een mooi buitenlicht bij zijn huis laten 
maken. Daarvoor heeft hij de originele kap van het kleine 
havenlicht gebruikt. Hij maakte foto’s waarop de initialen 
te zien zijn. Zo is er weer een stukje geschiedenis van de 
Zoutkamper haven bijgeschreven.

De Vuurboet, winter 2013 15
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Als geboren en getogen Egmonder is mijn voorliefde voor 
de kust vanzelfsprekend. Daarom gaan mijn vrouw Ineke 
en ikzelf graag op vakantie naar kuststreken. De keuze viel 
vaak op Normandië en Bretagne. De laatste jaren geniet 
Denemarken de voorkeur. In 2009 ontdekte ik de vuurto-
ren als fotografisch object. We waren op vakantie op het 
Deense eiland Als, waar zes fraaie vuurtorens staan. Daar 
hebben we toen een rondreisje langs gemaakt, waarbij ik 
ze uiteraard fotografisch heb vastgelegd. Thuisgekomen 
heb ik over deze vuurtorens informatie opgezocht en was 
mijn interesse gewekt. Sindsdien passen we onze vakan-
tiebestemming aan op de aanwezigheid van vuurtorens. 
Je hebt dan ook een doel om dagtochtjes te ondernemen. 
Een bezoek aan een vuurtoren levert niet alleen een mooie 
foto op, maar zorgt ook voor leuke contacten en onver-
wachte gebeurtenissen.

Vuurtorens als fotografisch object
 tekst en foto’s Frits van Eck

Fotograferen doe ik al mijn hele leven. Ik ben begonnen met een Boxje en op 
dit moment werk ik met een Canon EOS 60D. De laatste jaren ben ik verslaafd 
geraakt aan het fotograferen van vuurtorens en kapen.

Je wordt soms binnen gevraagd bij wildvreemde mensen, 
je krijgt koffie, thee of een lunch aangeboden. Vooral in 
Denemarken zijn de mensen ongelofelijk gastvrij, vrien-
delijk en hulpvaardig. Vaak bevinden vuurtorens zich op 
niet toegankelijke terreinen. Afschrikkende borden geven 
aan dat je het terrein niet mag betreden. Als ik niemand zie 
dan ben ik zo brutaal de borden te negeren en mijn foto’s 

te maken. Zijn er wel mensen aanwezig dan vraag ik of er 
wat foto’s gemaakt mogen worden. Het antwoord is altijd 
positief.

In het Egmondse weekblad ‘Contact met de Egmonden’ 
wordt al ruim twee jaar een ‘Vuurtoren van de week’ 
geplaatst. Naar aanleiding van een oud torentje in Assens, 
op het Deense eiland Fünen kreeg ik van Peter Kouwenho-
ven het verzoek over dit torentje een artikeltje te schrijven 
voor plaatsing in de Vuurboet. Ik had niet meer informatie 
dan vermeld in mijn stukje in het ‘Contact’ en ging op 
zoek. Speuren op Google  bracht me niet veel verder. Een 
mailtje naar de plaatselijke VVV leverde niets op. Tijdens 
deze zoektocht stuitte ik op het boek ‘Danmarks fyrtårne’ 
van Ove Hermansen. Een mailtje aan Ove met de vraag 
naar meer informatie over het torentje in Assens, leverde 
een uitnodiging op om, samen met mijn vrouw, een paar 
dagen bij hem te komen logeren. Inmiddels was er al weer 
een vakantie op het Deense eiland Sjælland geboekt en 

Owe Hermansen

… slecht 90 kilometer van de woonplaats van Ove. Het 
logeren ging niet door, maar ik heb hem wel bezocht, daar 
geluncht en zijn boek gekocht. Ove, inmiddels 79, raakte 
indertijd geïnteresseerd in vuurtorens om, samen met zijn 
vrouw, een nieuwe invulling aan zijn vakantiebesteding te 
geven. In het jaar 2000 kwam zijn boek uit, in 2011 volgde 
een bijgewerkte herdruk.

Inmiddels heb ik ongeveer de helft van de Deense 
vuurtorens kunnen vastleggen en heb er nog zo’n tachtig 
te gaan. Een aantal daarvan staat echter op wat moeilijker 
te bereiken plaatsen, waaronder kleine eilandjes. Maar ik 
houd vol.

Zie ook eens: www.fritsvaneck.nl

Kegnæs
Aan de zuidwestkant van het eiland Als ligt het schiereilandje 
Kegnæs, te bereiken via een smalle weg. Op een kleine heuvel 
staat de gelijknamige vuurtoren. Deze heeft een hoogte van  
18 meter. De lichthoogte is echter 32 meter. De toren is in bedrijf 
sinds 1896 en kan bezocht en beklommen worden. 
Het bedwingen van de 65 treden is goed te doen. Van bovenaf 
heeft men een prachtig uitzicht over de Flensburger Fjord. 
In 1995 werd de toren gerenoveerd en opnieuw geschilderd. 
Coördinaten: 54°51,22’N - 09°59,33’O

Assens
Aan de westkant van het Deense eiland Fünen ligt het plaatsje 
Assens. Er zijn 3 vuurtorentjes te vinden, waarvan die op 
bijgaande foto de oudste is. Deze werd in gebruik genomen in 
1900 en laat zien hoe met eenvoudige middelen aan het begin 
van de vorige eeuw navigatiemiddelen werden gebouwd. 
De vierkante toren is volledig van hout en deed dienst tot 
1975. De vuurtoren is 10 meter hoog en heeft een lichthoogte 
van 11 meter. Hij staat flink in de teer om verval tegen te gaan. 
Coördinaten: 55°15,95’N - 09°53,49’O

Kegnæs Assens
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Vuurtorens op de Buiten-Hebriden
 tekst Ine Wielenga foto’s Peter Bos

Met een bootje de oceaan op om vuurtorens te ‘ontdekken‘ op deels onbewoonde 
eilandjes: een heel avontuur. Je weet meteen weer waarom ze nodig waren –  en nog 
zijn –  want de kusten van de Buiten-Hebriden zijn verraderlijk.

Toen Patrick Tubby van de ALK (de Engelse vuurtorenver-
eniging) in 2011 aan de leden vroeg of er interesse was 
voor een boottrip naar de Buiten-Hebriden hebben Peter 
en ik meteen gereageerd. Zo behoorden we in juni dit jaar 
tot de gelukkigen die mee mochten.
“En,hoeveel zwembaden zijn er aan boord?” vroeg mijn 
schoonvader toen we vertelden dat we een cruise gingen 
maken op de Atlantische Oceaan. Nou pa, dat weten we 
inmiddels: twee. Eén op het voordek en één op het achter-
dek, afhankelijk van waar de golven over het dek slaan. 
Samen met tien andere leden van de ALK (negen Engelsen 
en een Amerikaanse) en een crew van drie personen plus 
scheepshond, voeren we vanuit Oban naar de Buiten-
Hebriden: een groep eilanden ten westen van Schotland. 
Op de ‘Hjalmar Bjorge’, een voormalige Noorse red-
dingsboot van 15 m lang. Geen luxe cruise dus, maar de 
heerlijke maaltijden die kok Marc ons dagelijks voorzette 
en de onbeperkte toegang tot koffie, thee, chocolademelk, 
mineraalwater, fruit en koekjes, gaven ons wel degelijk 
een luxe gevoel! Er was een gezellige, ruime salon op 
het bovendek en beneden waren tweepersoons hutjes 
met stapelbed. De twee douches aan boord konden 
alleen gebruikt worden als de motor draaide. Dit begon ’s 
ochtends om 7 uur. Als de boot ging varen was douchen 
ook geen optie, dus dit vroeg wat aanpassing.
We hadden geluk met het weer, zodat we alle geplande 
vuurtorens konden bezoeken, zij het in een  andere 
volgorde dan op het oorspronkelijke reisschema. Op de 
open oceaan hadden we wel te maken met flinke golfslag, 
vooral op de tweede dag; bijna iedereen was min of meer 
zeeziek, zodat die dag de lunch voor de meeuwen was. 
Wie niet al te ziek was, kon genieten van dolfijnen die vlak 
bij de boot zwommen. 
Als we aan land moesten om een vuurtoren te bezoeken, 
ging dit als volgt: de Hjalmar Bjorge ging in de baai voor 
anker en uitgerust met zwemvest werden we door schip-
per Marc (ja, ook een Marc) in een rubber bootje gehesen 
en naar een landingsplaats gebracht. Dat was meestal 
een rotsig strandje waar een enkele keer naar toe gewaad 
moest worden.
Het wordt teveel om alle bezochte vuurtorens te beschrij-
ven. Ik beperk me tot drie markante torens.
 

Eilean Glas
Op de vierde dag bezochten we Eilean Glas, gelegen op 
het eiland Scalpay, Harris. Het was geen sinecure om deze 
toren te bereiken. Over een ruig terrein met veel zompige 
plekken en stenen, op aanwijzing van een aantal niet altijd 
zichtbare genummerde stokken, moesten we ons een weg 
banen naar de toren.
In de 18de eeuw besloot de Northern Lighthouse Board  tot 
de bouw van vier vuurtorens aan de Schotse kust. Eilean 
Glas was er één van. In 1789 was de toren klaar. Hij was 7,50 
m hoog en stond 22 m boven zeeniveau. Hij was uitgerust 
met een parabolische reflector. Er zat een huis van twee 
verdiepingen aan vast met een leien dak. De eerste 

Eilean Glas
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vuurtorenwachter was Alexander Reid. Hij bleef hier 35 
jaar. Zijn taken waren ondermeer het knippen van de kous 
van de lamp en het hijsen van een grote leren bal als er 
storm op komst was, als waarschuwing voor de schepen. 
Zijn niet aflatende zorg voor het licht op deze verraderlijke 
kust bezorgde hem veel faam in de wijde omtrek.
In 1823 bouwde Robert Stevenson een nieuwe granieten 
toren met 121 treden, 43 m boven zeeniveau. De toren 
kreeg een Fresneloptiek. Ernaast werden granieten huizen 
in Egyptische stijl gebouwd. De oude toren werd nadat het 
dak er afgehaald was in gebruik genomen als opslagplaats. 
Al het benodigde graniet kwam per schip van Aberdeen. 
In 1852 werd een draailicht geïnstalleerd en rond de 
eeuwwisseling werden rode en witte banden op de toren 
geverfd. Er kwam ook een nieuw gebouw van lokaal 
gesteente bij, waarin het Eerste Wachtershuis, de machi-
nekamer, de radiokamer en werkkamer ondergebracht 
werden. In 1907 werd het karakter van het licht veranderd 
in een groepsschitterlicht (3 schitteringen elke 20 sec.) en 
werd een misthoorn geplaatst. Tot 1978 bewoonden drie 
vuurtorenwachters Eilean Glas. Zij moesten self-suppor-
ting zijn: moestuintjes, weitjes voor kleinvee en turfveldjes 
werden aangelegd. De contouren hiervan zijn nog goed 
te zien. Nu werkt de verlichting op sensoren: nog steeds 
3 schitteringen elke 20 sec. en te zien op 23 mijl. In 1983 
werden de oude toren, de wachtershuizen en bijge-
bouwen verkocht aan een particulier. Deze begon met 
renovatie  en bracht er vakantiehuisjes en een tearoom 
in aan. Helaas verwoestte een orkaan een groot deel van 
het werk. In 1996 werd een stichting opgericht die door 
fundraising verdere restauratie mogelijk wil maken. Naast 
een heleboel rommel stond een grote zak cement op de 
binnenplaats, wat aangaf dat er iets te gebeuren stond. 
De combinatie van de verschillende bouwstijlen maken 
het hier tot een interessante plek en het is ook nog eens 
prachtig gelegen.

Flannan Isle
Eén van de hoogtepunten van deze reis was het bezoek 
aan de Flannens. De zee was gelukkig kalm genoeg om 
er heen te varen maar er moest wel een veilige landings-
plaats gevonden worden. Nadat het schip voor anker was 
gelegd ging een groepje pioniers met de rubberboot op 
verkenning. Er werd  een  kade gevonden waar je via een 

roestig laddertje op kon klimmen. Van hieraf ging een 
stenen trap naar boven. Deze eindigde bij een voormalig 
spoorbaantje dat naar de vuurtoren leidde. Zo werd 
in vroeger jaren de vuurtoren bevoorraad. Omdat een 
aantal  treden van die trap was weggeslagen, werd een 
bergtouw als ‘leuning’ aangelegd zodat we enigszins veilig 
naar boven konden. Nou, het was de moeite meer dan 
waard. Behalve de mooie vuurtoren waren er honderden 
papegaaiduikers die vanaf de rotsen op hun gemak zaten 
te kijken wie daar opeens allemaal naar boven kwamen. 
Het gebeurt tegenwoordig namelijk niet zo vaak dat 
mensen op die manier het eiland aandoen. Voor inspectie 
en onderhoud van de vuurtoren wordt, zoals bij de meeste 
vuurtorens in dit gebied, per helikopter gereisd. Hierdoor 
is Flannan een fraai stukje ongerepte natuur geworden. 
Met allerlei bloeiende plantjes leek het wel één grote 
rotstuin!
De vuurtoren staat op het grootste eiland van de ‘Seven 
Hunters’, zoals de Flannans ook genoemd werden, in 
gezelschap van de ruïne van de 6de eeuwse St. Flannan 
Chapel. Hij is in 1899 door David Stevenson gebouwd. 
Omdat de toren op een 60 m hoge klif staat is hij niet 
hoog. Zijn bereik is 20 mijl en geeft 2 schitteringen per 
seconde. In 1971 werd hij geautomatiseerd.

“We thought how ill change came to all
Who kept the Flannan Light,
And how the rock bad been the dead
Of many a likely lad.”

De Flannan-vuurtoren is vooral bekend vanwege  een 
mysterie. Half december 1900 verdwenen hier  de drie 
vuurtorenwachters Ducat, Marshall en McArthur. De 
meest wilde verhalen over de toedracht hiervan deden 
de ronde, van bovennatuurlijke krachten die er zouden 
heersen tot een onderlinge moordpartij onder invloed van 
alcohol. Het gedicht ‘Flannan Isle’ van de dichter Gibson, 
waar bovenstaande regels van zijn, droeg sterk bij aan 
de mythevorming. De meest waarschijnlijke verklaring 
kwam van opzichter Robert Muirhead. De mannen waren 
naar de westelijke landingsplaats gegaan om een kist 
met scheepstouw e.d. in veiligheid te brengen vanwege 
een naderende storm, waarbij ze verrast werden door 
een enorm hoge golf die hen meesleurde in zee. Hoe dan 
ook een tragische gebeurtenis, die toch wel indruk maakt 
als je op de betreffende plek staat. Voor ons was het een 
bijzondere ervaring, dit afgelegen eiland, lieflijk maar ook 
grimmig, te mogen bezoeken. Toen we ’s avonds weer 
veilig op de boot zaten keken we elkaar dan ook aan met 
een verrukte grijns. “Yes! We have been on the Flannans!”

Monachs
”If you can see Monach you are too near!” Zo spraken zeelui 
van de Hebriden over de Monachs, een viertal eilandjes 
ten westen van Baleshare in South Uist. Vanwege de verra-
derlijke kust hier besloot de Northern Lighthouse Board op 
het buitenste eiland Shillay een vuurtoren te plaatsen. Om 
er te komen moesten we een geheel met wier bedekte en 

Flannan

daardoor zeer glibberige pier op. Ook op de rest van het 
eiland leek het niet pluis te zijn: tal van scheepswrakken 
en skeletten van allerlei dieren lagen her en der verspreid. 
Om het macabere beeld te completeren cirkelden tiental-
len meeuwen krijsend boven ons. Ook hier heeft zich een 
tragedie afgespeeld. In november 1936 gingen twee vuur-
torenwachters met een bootje post en proviand halen op 
het vasteland. Door hoog tij, voorafgaand aan een storm, 
dreef de boot weg. De mannen klampten zich vast aan een 
rots maar werden door een hoge golf weggespoeld.
De vuurtoren werd in 1864 gebouwd door Thomas en 
David Stevenson. In 1942 werd het licht buiten werking 
gesteld. In 1997 werd voor de oude toren een prefab toren 
met modern licht geplaatst. In 2005 moest het bereik 
vergroot worden van 10 naar 18 mijl. De nieuwe toren was 
hiervoor echter niet geschikt. In 2007 werd daarom het 
licht in de oude toren aangebracht, zodat deze na 65 jaar 
weer in functie was! 
Toen we teruggingen naar de Hjelmar Bjorge zagen we 
Monach verdwijnen in de mist.

Bronnen:
•	 Scottish	Lighthouses,	door	Sharma	Krauskopf
•	 No	More	Paraffin-Oilers,	door	Ian	Cassels
•	 Eilean	Glas	Lighthouse	Guide	Book,	door	Brenda	Ford-Sagers
•	 Internet

Joy Tubby schrijft  voor LAMP, het blad van de ALK, een serie 
artikelen over deze reis. Het eerste deel staat in het herfstnummer 
van LAMP.

Monarch oud en nieuw
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Mexico kwam op 23  oktober 2013 met 

een zegel, waarde $7.50, 105e verjaardag 

opening Gran Cafe  dela Paroquia met 

hierop de Vera Cruz-toren. Venustiano 

Caranza, ex J.4298.

Japan komt op 13 december 2013 

wederom met een velletje uit. 60 jaar 

lokale autonomiewet. Vel met vijf zegels 

x 80 yen. Op een zegel staat Cape Sata-

vuurtoren, M4836. Kiushu, Kagoshima. 

Het station is van 1871 en deze vuurtoren 

is gebouwd in 1950 nadat de eerste toren 

vernietigd is  op 18 maart 1945 door een 

Amerikaanse luchtaanval. Het is een 13 

meter hoge toren gebouwd naar een 

replica van de originele toren van de 

Britse ingenieur Richard Henry Brunton. 

Bereikbaar per boot of heli.

Uruguay gaf op  2 oktober een boekje 

met vier zegels uit. Op de kaft staat Cerro 

de Montevideo-vuurtoren. Fortaleza 

General Artigras, G0702. Gebouwd in 

1802. Het licht komt van 148 meter 

hoogte. 

Dan de twijfelachtige uitgiften: 

Sao Tomé en Principe: 155 jaar geleden 

de eerste Russische postzegels, een 

vel met vier zegels. Een zegel laat een 

vuurtoren zien uit de 1984-serie. Ook 

kwam Sao Tomé en Principe op 15 

augustus 2013 met een serie vuurtorens 

en zeilschepen, een vel met vier zegels 

en een blok.

Republiek Guinee kwam met een blok 

met 75 jaar verdwijning Amalia Earheart 

op een vlucht van Indonesia naar 

Howland Island (USA). Met de vuurtoren/

daglichtbaken van 1937 en sinds 1942 

buiten gebruik. Op Howland Island staat 

dit baken dat sinds 1963 weer dienst 

doet als daglichtbaken. 

Togo kwam op 22 juli 2013 met vellen en 

blokken met dolfijnen en vuurtorens. Er 

zijn nog veel meer van dit soort uitgiften 

in velerlei thema’s.

Rocks, E6416. Twee eilandjes op 12 km van Ra’s Zebib in de omgeving  

van Bizerte. Gebouwd in 1860 als een 21 meter hoge vuurtoren. Het 

licht komt van 39 meter hoogte. Het is de tweede oudste vuurtoren 

van Tunesië. Op de 600 Tnd staat Galiton de Ouest-vuurtoren E6464. 

Een 14 meter hoge vuurtoren op het hoogste punt van Galites 

eilanden. Deze liggen ongeveer 39 km noordwest van Cap Serrat. Het 

licht komt van 168 meter hoogte. Op de 700 Tnd staat  Borj Khalija-

Chebba-vuurtoren, E6368. Ra’s Kaboudia, noord eind van Golf van 

Gabes. Bouw onbekend. Bij dit fort staat een 18 meter hoge, ronde 

cilindrische toren met roodwitte banden en met groot dagmerk. 

Wat voor functie dit fortachtige gebouw, ook met lichten, heeft is 

onduidelijk. Dit fort staat op de postzegel maar is niet de genoemde 

vuurtoren J6368. De 1000 Tnd laat Bordj Dillidji, Burj Dillij-vuurtoren 

zien, E6338. Gebouwd in 1895 als een 12 meter hoge vuurtoren op de 

noordwestpunt van het eiland Djerba. Ook met een mooie FDC met 

vuurtoren in het stempel.

Portugal / Azoren gaf op 1 oktober 2013 een serie van vier zegels uit 

met thema bijen houden. Op de e 0,80 staat de vuurtoren Gonzalo 

Velho, D2632, Ponta do Castelo, zuidoostpunt van Isla Santa Maria. 

Gebouwd in 1927-1934-1935 als een 14 meter hoog wit gebouw met 

rode lantaarn.

Kroatië vervolgde op 26 september haar vuurtorenuitgifte wederom 

met drie zegels. Op de 4.60 kuna staat  Ploĉica-vuurtoren, E3450. 

Isola Planchetta, een smal traanvormig eiland aan het Hvarski Kanaal. 

Gebouwd in 1887 als een 12 meter hoge, vierkante stenen toren.  Op 

de 5.60 kuna staat Stonĉica vuurtoren E 3432. Punta Promontore. 

Gebouwd in 1865 als een 38meter hoge achtkantige toren op de 

oostpunt van het eiland  Vis. Op de 7.60 kn staat Suĉuray vuurtoren 

E3490. Punta San Giorgio, oostpunt van het eiland Hvar. Gebouwd in 

1874-1912 als een 14 meter hoge, vierkante toren.

Turkije gaf op 10 oktober 2013 een blok uit met waarde ntl 3,85, ter 

gelegenheid van 135 jaar diplomatieke betrekkingen Romania-Tur-

key. Hierop afgebeeld de Carol 1-moskee en de  Kiz Kulezi-vuurtoren. 

Op de FDC staat de Kiz Kulezi nog beter op. Kiz Kulezi of de Maiden 

toren E 4903.8 is de veelbesproken toren in de Bosporus.

Noord Korea gaf op 15 oktober 2013 een schepenserie uit. Vier 

waarden in velletjes en een boekje.   Als tab staat op elk velletje 

een vuurtoren. Bij de 30 won staat Sokkun Som-vuurtoren, M4488. 

De vuurtoren staat op de zuidelijke punt van Hodo en markeert de 

Wonsan Baai, oostkust Noord Korea. Het station is van 1919 en de 

vuurtoren, de tweede, is 17 meter hoog. Het licht komt van 25 meter  

hoogte. Bij 50 won Jamae Do-vuurtoren, M4118. West kust van Noord 

Korea. Gebouwd in 1917 als een 9,5 meter hoge toren en het licht 

komt van 43 meter hoogte. Het staat op een eilandje noordwest 

van Sok Do en 16 km west van de ingang Taedong rivier. Bij de 90 

won Pi Do-vuurtoren M4126. Westkust Noord Korea. Het station is 

door Jaap Termes

Pharophilatelie

Nederland. PostNl geeft in 

samenwerking met Postaumaat 

ter gelegenheid van het 40-jarig 

bestaan van de vereniging een 

velletje met 3 zegels uit met de 

Amrum-vuurtoren. Zie ook de 

vorige Vuurboet.

PostNl heeft ook het licht 

gezien door in 2014 persoonlijke 

postzegels uit te geven van 25 

markante Nederlandse vuurtorens 

en verkrijgbaar alleen in abon-

nement met veel boekwerk etc. 

Men begint op 5 januari 2014 met 

de vuurtoren van Marken, 175 

jaar en de vuurtoren van Texel, 

150 jaar. De Marken-zegel is vrij 

verkrijgbaar op de verkooppunten 

en de rest kan men in abonnement 

verkrijgen via Collect Club. Twaalf 

maanden lang tegen e 13,00 is 

toch weer e 156,00 en een aardige 

investering. Nederland en PostNl 

begint langzamerhand ook tot de 

twijfelachtige landen te behoren 

met zulke uitgiften.

Libië gaf op 20 augustus 2013 

twee zegels uit. Thema ‘Beacon of 

Benghazi city’ met de Benghazi- 

vuurtoren E6251.8. Waarde is 1.000 

LDr. Gebouwd in 1930 als een 

watertoren met twee verdiepingen 

voor de vuurtoren er bovenop. 

Het station is van 1880. Er zijn ook  

nieuwe bankbiljetten van LD 5 en 

50  met deze vuurtoren.

Sint Maarten gaf op 14 november 

2012 een serie van vier zegels uit 

in een velletje (2x4). Thema is 

eilandgezichten. Men wil het eiland 

promoten door postzegels uit te 

geven. Op de 115 ct staat  Fort 

Amsterdam ex J5660, gesloten in 

2009.

Tunesië gaf op 20 september 2013 

een mooie serie van vier zegels uit. 

Op de 250 Tnd staat  Ile Cani of Dog 

van 1905 en de vuurtoren van 

1986. Gebouwd als een 33 meter 

hoge toren en het licht komt van 

86 meter hoogte. Het markeert 

de Taedong rivier en de haven 

van Nampho welke sinds 1986 is 

gesloten door de West Sea Barrage. 

Het gehele complex is nu geopend 

voor toeristen als een soort 

Haringvlietsluizen of Neeltje Jans.  

Bij de 110 won staat de Daecho 

Do-vuurtoren M4558 op het eiland 

Taecho, 8 km in doorsnee, oostkust 

Noord Korea. Zuid van Ranjin. Het 

staat op de zuidpunt (1,5 km van 

de rand) van het eiland. Gebouwd 

in 1935 als een 12,5 meter hoge 

vuurtoren en het licht komt van 

120 meter hoogte.    

Slovenië gaf op 27 september 2013 

een serie uit Marine Fauna of Slove-

nia, drie zegels en een blok. Op een 

fdc staat Piran light of Madonna 

Point. E2626, gebouwd in 1872. Het 

markeert de Baai van Piran.

 

Macau kwam op  8 november 2013 

met een serie uit; 60e Macao Grand 

Prix. Vel met zes zegels of 2x6 

zegels en een blok met ovale zegel. 

Op deze zegel staat Guia-vuurto-

ren. Forteleza de Guia, F3416. Dit 

fort is van 1865. Op de 1963-zegel 

is waarschijnlijk Guia-vuurtoren 

ook te zien. Ook te zien in een mooi 

stempel van 23 januari 2013.

Italië kwam op 16 november 2013 

wederom met  een serie Toerisme 

2013. Ditmaal een serie van vier 

zegels. Een zegel toont Isla Ponza 

met hierop de vuurtoren Rotonda 

della Madonna. E1580. Ook in het 

stempel staat deze vuurtoren en 

is te zien rechts van de boom. 

Het station is van 1858 en deze 

vuurtoren van 1959. Een 18 meter 

hoge witte toren en het licht komt 

van 61 meter hoogte.
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