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Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn alle lichtschepen in 
Nederland van hun positie gehaald. Na de oorlog konden 
de lichtschepen niet direct weer worden teruggelegd, 
omdat delen van de Noordzee nog niet vrij waren van 
mijnen. In 1946 werd als eerste lichtschip nr. 8 weer 
uitgelegd, op de positie Goeree. Een lichtschip op deze 
plek was urgent. Doordat de Duitsers de vuurtoren van 
Ouddorp hadden opgeblazen, was er een gat ontstaan 
in de kustverlichting. Met een lichtschip kon snel voor 
vervanging worden gezorgd.
Vanaf 1881 werden lichtschepen in Nederland genum-
merd. Elk lichtschip had zijn eigen, unieke nummer, maar 
de naam werd zo nu en dan gewijzigd, afhankelijk van het 
station waarop het werd uitgelegd. Lichtschip nr. 8 had al 
een bewogen geschiedenis achter de rug voordat het als 
lichtschip Goeree dienst ging doen. Het schip begon zijn 
carrière in 1923 als lichtschip Maas. Van 7 februari 1946 
tot 16 mei 1953 droeg het de naam Goeree. Daarna is het 
verhuisd naar de positie Noord-Hinder en nam lichtschip 
nr. 11 de positie Goeree in. 
Op 14 september 1971 werd het station Goeree voor het 
laatst door een lichtschip bezet. Op die datum werd licht-
schip nr. 11 weggesleept om klaar gemaakt te worden voor 
zijn nieuwe positie op station Texel. Het station Goeree 
werd daarna ingenomen door een lichteiland.

Een lichtschip en een lichteiland 
op de positie 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 een verkenningslicht op de Noordzee, voor de kust van Goeree, allereerst in 
de vorm van een lichtschip, later een lichteiland. Het lichteiland doet nu nog steeds 
dienst. Als je ’s nachts op de kerktoren van Goedereede staat, is het licht heel goed te 
zien: vier schitteringen in twintig seconden.

Lichtschip nr. 8
Lichtschip nr. 8 is in de periode 1921-1923 gebouwd bij de 
werf van J. & A. van der Schuyt te Papendrecht. Het had 
een aantal primeurs. Het was het eerste lichtschip met een 
complete elektrische installatie, met als lichtbron een 

4000 watt Brandarislamp. Het was ook het eerste lichtschip 
dat was uitgerust met motoren om op eigen kracht te 
kunnen varen. Tot dan toe werden lichtschepen door een 
sleepboot naar hun ligplaats vervoerd. Omdat de motoren 
niet naar tevredenheid functioneerden zijn ze in de jaren 
vijftig verwijderd, om meer ruimte te krijgen.
Het eerste station waar lichtschip nr. 8 dienst deed was 
Maas. Het heeft deze positie van augustus 1923 tot 
4 september 1939 bezet. Bij diverse onderhoudsbeurten 
was lichtschip nr. 1 tijdelijk vervanger. Na de oorlog is dit 
station opgeheven. Station Goeree - een stuk zuidelijker - 
kwam ervoor in de plaats.
 
Het leven aan boord
Voor het beheer en onderhoud van lichtschepen waren 
vele handen nodig. Elk schip had een bemanning 
bestaande uit een gezagvoerder, een stuurman, een 
machinist en een aantal lichtwachters. Het leven aan 
boord was ruw en eentonig. De bemanning zat een aantal 
weken achtereen in een beperkte ruimte dicht op elkaar. 
Het is niet verwonderlijk dat dat af en toe tot spanningen 
leidde. De kunst was om verveling in de vrije uren te 
voorkomen. Er werd veel gevist en geknutseld.
In 1946 werkten Teun Bezuijen (1920) en Cor van der Kloos-
ter (1913) uit Ouddorp als bemanning op lichtschip nr. 8, 
Goeree. Teun was in 1945 nog betrokken bij de reparatie 
van het lichtschip. Aan boord had hij zichzelf omgeschoold 

tot kok. Hij werd een gewaardeerde kok, vooral ook omdat 
hij zelf brood ging bakken. Dat brood van weken oud was 
niet te eten. Koelkasten waren er in die tijd niet en dus 
werden de levensmiddelen in blikken buiten boord in het 
water gehangen.

Cor heeft het wel naar zijn zin gehad op het lichtschip. Hij 
had geen problemen met de regel van vier weken op en 
twee weken af. Zijn vader, die ook op een lichtschip had 
gezeten, maakte nog wel wat anders mee, want voor 1911 
kende men een periode van twee maanden aan boord en 
dan pas naar de wal. Van der Klooster hield het na vier jaar 
voor gezien, de wal trok weer. Hij werd lichtwachter op 
de vuurtoren van Ouddorp. Een heel ander leven was dat, 
elke dag weer thuis. Per 1 juni 1957 werd hij benoemd tot 
chef van de toren en dat bleef hij tot zijn pensioen.

Het vervang
Het ‘vervang’ had de belangstelling van alle beman-
ningsleden. Bij het grote vervang werd de bemanning 
afgelost. Ook werden levensmiddelen en andere voor-
raden meegenomen. Bij het kleine vervang werden verse 
levensmiddelen, post en andere artikelen, zoals olie en 
water, aangevoerd. Voor het vervang werd een loodsboot 
ingezet. Met de loodsjol werden de voorraden naar 
lichtschip Goeree gebracht. De motorjol van het lichtschip 
werd gestreken om de bemanning te vervangen.

Grafische weergave van de lichtkarakters van lichtschepen en 
kustlichten in de Maas-Schelde-delta in de periode 1960-1968.

Lichtschip nr. 8 op de positie Goeree in 1952.
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Het ‘vervang’ bij lichtschip Goeree in het voorjaar van 1952. Een loodsboot brengt nieuwe bemanning en verse groente en post.

Lichtschip nr. 11 op de positie Goeree in de jaren ‘50. Op 21 augustus 1971 werd met een grote kraan op een drijvende 
bok de bovenbouw op het onderstel geplaatst.

De ondergang van nummer 11
Lichtschip nr. 11 is in de jaren 1952-1953 gebouwd op de 
Rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Het heeft van 19 
mei 1953 tot 14 september 1971 op station Goeree dienst 
gedaan. Daarna lag het op de posities Texel en Noord-
Hinder. In 1991 ging lichtschip nr. 11, op dat moment 
op de positie Texel, in een storm ten onder. In de nacht 
van 1 op 2 oktober sloeg het schip los van zijn anker en 
strandde op de Hondsbossche Zeewering. Het was zwaar 
beschadigd en werd ter plekke gesloopt. De lichttoren 

van de gestrande nummer 11 bevindt zich nu op de Oude 
Rijkswerf Willemsoord in Den Helder.
 
Het lichteiland Goeree
Lichtschepen waren duur in het beheer en onderhoud. 
Toen de technische mogelijkheden er waren werden 
lichtschepen in verschillende landen daarom op bepaalde 
posten vervangen door vaste lichttorens in zee. In de Ver-
enigde Staten bedacht men iets heel anders. Gebaseerd 
op de ervaringen in de olie-industrie, waarbij in de Golf 
van Mexico gebruik werd gemaakt van vaste exploratie- en 
exploitatieplatforms in zee, bouwde de Amerikaanse Coast 
Guard in 1961 en 1962 twee vaste lichtplatforms in de Nar-
ragensett baai, aan de oostkust van de VS. Later werden 
diverse lichtschepen in de VS vervangen door een soort 
standaardtype lichtplatform.
In 1965 was een van de reservelichtschepen in Nederland 
aan vervanging toe. Het Loodswezen moest toen beslissen 
of er een nieuw lichtschip zou worden gebouwd of dat 
men gebruik zou gaan maken van een vast lichtplatform. 
Na ruim een jaar onderzoek koos het Loodswezen voor 
een nieuw lichtplatform, ter vervanging van lichtschip 
Goeree. De bouwkosten en de levensduur zouden niet 
veel verschillen van die van een lichtschip maar de 

exploitatie zou aanzienlijk goedkoper worden. Het aantal 
bemanningsleden zou terug kunnen van twaalf naar vier. 
Het was ook mogelijk het lichteiland van afstandbediening 
te voorzien, zodat er helemaal geen bemanning meer 
nodig was.
Aanvankelijk waren er plannen om drie lichtplatforms te 
installeren, ook op de stations Texel en Noord-Hinder. 
Maar het automatiseren van de nog voorhanden zijnde 
lichtschepen bleek uiteindelijk toch goedkoper te zijn. In 
middels zijn er geen actieve lichtschepen meer in Neder-
land. Het lichteiland functioneert nog naar volle tevreden-
heid.

Bouw in etappes
De bouw van het lichteiland werd aanbesteed aan 
een consortium met Heerema Ingenieursbureau NV te 
’s-Gravenhage als hoofdaannemer. Op diverse plaatsen 
zijn onderdelen van het lichteiland geconstrueerd. De 
heipalen en kolommen van de onderbouw zijn vervaar-
digd in Kinderdijk. In Sliedrecht werden de onderdelen van 
de dragende constructie van de bovenbouw gefabriceerd. 
In Gorinchem werd de bovenbouw afgewerkt, voorzien 
van generatoren, alle noodzakelijke installaties, het sanitair 
en de accommodatie. De lichttoren met het lichthuis werd 
daar als losstaand object gebouwd op de havenkade langs 
de Waal en door de Technische Dienst van ’s-Rijkskustver-
lichting van alle apparatuur voorzien. De kwetsbare optiek 
zou pas later op zee worden geïnstalleerd. Alle onderdelen 
werden in Kinderdijk bij elkaar gebracht. Op 16 juli 1971 

werd vervolgens alles op ‘zeegaande bakken’ naar de 
Lekhaven in Rotterdam gesleept, waar het nog enkele 
dagen moest wachten op het werkschip Challenger I en de 
sleepboot Husky. Op 22 juli werd met heien begonnen op 
de plek van bestemming, zo’n 26 kilometer ten zuidwesten 
van de Maasmond. De Challenger had met een grote kraan 
de bovenbouw van de zeegaande bak overgenomen, 
tijdelijk op het dek van het schip gezet en later op de 
gereedgekomen onderbouw getakeld. Na vierenhalve dag 
werken was het lichteiland voltooid.
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Onder: Het lichteiland in 1972, nog zonder de radarscanner en 
schotelantennes. Die zijn er begin jaren ’80 op gezet. 

Boven: Op 16 juli 1971 werden de onderdelen van het lichteiland 
vanaf Kinderdijk naar de Lekhaven in Rotterdam gesleept. 


