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Het Malta van dë"Noordzee
lift wordt bediend . Een kaartie
kost êê n mark. Wil je ook weer
mee terug, dan kost een retour
tje anderhalve mark. Er is maa r
één verdieping. Vanaf de prome
nade is er een fraai uitzicht op de
zandvlakte van de Düne. Hier.
op ruim zestig kilometer van de
wal, ontstond een van de eers te
naaktstranden van Duitsland .
N••st een vliegveldje telt deze
zandplaat enkele eenvoudige
houten huisjes die Robinson
bungalows worden genoemd.
Beneden, aan de noordkant van
het hoofdeiland. ligt het massie
ve Kurhaus aan zijn Kurprome
nade.

Het pad omhoog verliest zich
in een groot complex volkstui n
tjes. Hier telen de Helgelanders
hun groenten en hier beschik
ken ze over hun eigen piepkleine
tweede huisjes. Het pad voert
rechtstreeks n••r een steile kust.
Op het lage hekwerk. dat de be
zoeker op afstand moet houd en .
staat een waarschuwing: Vorsicht
am Klippenrand. Der Bargen...i'.
ter. Nu is pas goed te zien waar
om rood één van de kleuren is
die bij Helge land horen :

Rot is! die Wand.
Gnln ist das Land.
Weiss ist der Strand;
Dassinddie Far!><n I'On
Helgoland.
In het rood tekenen zich ook

witte en groene banden af die
schuin naar beneden lopen.
Daardoor lijkt het of de kliffen
achterover leunen. In het voor
jaar verdringen zeekoeten, waar
van de hoofdmacht op veel hoge
re breedtegraden nes telt. zich
hier op de richels. De landpunt
eindigt brokkelig in een losse ro
de rots die het waarmerk van
He lgeland is geworden.

GEJAAGD door de wind
haast ik mij terug naar de be
woonde wereld. Hoog boven de
daken. van de rijtjes huizen rei
ken de koperen spits van de Sin t
Nicolaaskerk en de mas sieve
vuurtoren naar het wolkendek.
Beide bakens willen licht in de
duisternis verspreiden. Later, als
ik terug ben in de benedenstad.
zwaaien de drie machtige licht
bundels van de vuurtoren over
het donkere eiland. Ja, zo hoort
het. Een eiland met een vuurto
ren stelt je nooit teleur.

Ook in de winter nart er van
uit Cuxhaven geregeld een veer
boot naar Helgeland. Tot 5 janu
ari om de andere dag, daarna da
gelijks. De overtocht duurt ruim
twee uur.
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schoven militaire basis van
Duitsland gebruikt zou worden.
Het scheelde niet veel ofde rots
punt had het lot van de rest van
Atlanti s gedeeld.

Eerst kwamen de eilanders te
rug , daarna volgden de vakantie
gangers. In de jaren zeventig
overspoelden meer dan
800.000 toeristen het eiland.
Vooral dagjesmensen waren tuk
op de koop jes die de winkels te
bieden hadden. Het aantal is in 
middels tot ruim 500.000 ge
daald. Welk soort toerist ziet
men graag Komen? Net als op
andere eilanden voor de Duitse
kust. moeten de bestuurders
voor een bepaald beleid kiezen.
Legt men het accent op de na
tuur en de gezonde omgeving of
wil men zoveel mogeli jk klanten
naar Helgeland lokken? Sommi
gen willen af van het imago van
een uitverkoopwinkeI. waar je al
leen heengaat voor goedkope
parfum en jenever. Anderen dro
men ondertussen van een snelle
katarnaran die de reistijd tussen
Cuxhaven en het eiland tot een
uurtje reduceert .

NAAR DE kliffen! Wie naar
Helgeland vaart. wil natuurlijk
zien waarom dit eiland de rode
burcht wordt genoemd. Tegen
woordig kun je kiezen of je via
de trap ofmet de lift van het laag
land naar het hoogland wilt. De

voor de kleurige houten huis jes
die sti jf tegen elkaar ••ngedrukt
rond de havenkom staan. Die
roepen vooral het beeld op van
Deense of Noorse vissersplaats.
jes . De wind doet haar best om
de Duitse vlag , die vanaf een
hoog op de rotsen gelegen ge
bouw wappert, aan rafels te
scheuren. Toen 'mijn' reisschni
ver in 1861 aan wal stapte , hing
hier de Engelse vlag in top. Het
stipje Helgeland heeft beslist
een roerige geschiedenis achter
de rug.

ZOU H ET Malta van de
Noordzee een restant van Atlan
tis zijn. net als het echte MalW
Die discussie laat ik graag aan
geologen en mythologen over. In
de middeleeuwen kreeg het ei
land de repu tatie van zeerovers
nest. Destijds was de omvang
drie tot vier maa l zo groot als de
huidige. Tussen het rotsplateau
en het kri jt- en zandgebied. dat
nu Dit Dane heet . besto nd nog
een landbrug . In het begin van
de achttiende eeuw spoelde eers t
het Witte klif weg. spoedig ge
volgd door de landbrug. Eeuwen
later stapten de Engelsen aan
wal. Een groot deel van de ne
gentiende eeuw maakte Helgo
land deel uit van het Britse Rijk.
De mannelijke bevolking ver
diende de kost als baringvisser
en loods . In de napoleontische
lijd. toen de bandel met het vas
teland stillag. ontwikkelde het
Britse eiland zich tot een belang
rijke overslagplaats van goede
ren. De smokkelarij tierde er we
lig. De huidige tolvrije status van
het eiland is een relict uit de vrij
handelstijd. In '99° vierden de
Helgelanders het feit dat de En
gelsen hen hon derd j• • r geleden
tegen het Duitse Zanzibar ru il
den. Viel er eigenlijk wel wat te
vieren? Want in die honderd jaar
werd het stipje tot drie keer toe
bijna van de ka.rt geveegd.

IN 0 E Eerste Wereldoorlog
bouwden de nieuwe machthe~

bers het eil. nd tot een vesting
om. De Helgol. nders zelf wer
den van hun geboortegrond ver·
wijderd . Toen ze n. de oorlog te
rugkeerden . WilS hun woonge·
bied in een ruïne veranderd. In
de jaren dertig herh.a1de dit p"
troon zich. Opnieuw werd Hel·
goland in een marinebasis her·
sch. pen . In '94l . na de eers te
geallieerde luch ta.nv.llen, gin
gen de bewoners wederom
scheep n.ar de vaste wal. In 1945
lieten de Engelsen een bommen
tapi jt op het eil.nd vaUen. De ro
de burcht veranderde in een krOl·
terl. ndsch. p. N. de oorlog werd
Helgoland . dat inmiddels door
de bevolking verl.ten was , een
oefendoel voor de Britse lucht·
m.cht. Men heeft zelfs gepro
beerd het hele eiland met dyna.
miet op te bl.zen. Zo wilde En
gel.nd voorkomen dat Helgo
land ooit weer als een vooruitge-

beert vervolgens zi jn lezers ge
rust te steUen; een arts heeft
hem verteld dat de ziekte een
heel goede voorbereiding vormt
voor de kuur op het eiland. Ken
neli jk ontvangt men in het Kur
haus graag patiënten die er dui
delijk beroerd aan toe zijn. Ook
dit keer zorgt de lange deining
voor enige onrust aan boord. Er
valt soms iets van tafel. een kind

spuugt in een van de stevige pa.
pieren zakken . die op verschil 
lende plekken voor het grijpen
liggen , en een ma n, die al vroeg
aan het bier en de Glühwein is
geg••n, verliest in het gangpad
zijn evenwicht. Dat veroorzaakt
veel gelach bij het zittende m an
volk, dat het bier en de warm e
wijn eveneens weet te waarde
ren . Verder schi jnt niemand zich
d.rulc te maken over het stampen
de schip en de scheve horizon.
Dankzij een pilletje uit mi jn reis
apotheek hoef ik dat ook niet te
doen. Want één van de verschil
len tussen 1861 en 199 6 is dat
wij al lang over een middeltje te
gen zeeziekte beschikken.

HET PRETTIGE van de
Zoete Deerne is dat he t schi p ge
woon de haven binnenloopt en
aan de kade afmeert . Andere
schepen, die geen vracht voor
Helgeland meenemen. gaan
voor anker op de rede. Daar wor
den de passagiers ausgehoora •
zij stappen met hun bagage in
open roeiboten over en worden
zo aan land gebracht. Bij regen
en storm lijkt mij dat geen pret
je. Op de kade st••t een elek
trisch karretje met een sleep aan
h.ngw.gentjes al op onze b.ga
ge te wachten. Net als op sommi·
ge Oostfriese eilanden. is de au·
tomobiel niet welkom op Helgo
l.nd. Op een eiland, dat slechts
een paar duizend passen lang is
en een paar honderd passen
breed. en dat bovendien door
een steile rotswand verdeeld is in
een Unterl.nd en een Obenl.nd.
is . utoverkeer natuurlijk uit den
boze. Toch zie ik re rderop wel
degelijk een echte bestelw.gen
om de boek verdwijnen. Paracd·
sus Nordsuldinik luidt de tekst op
de zijkant . Voor het Kurh. us gei
den w.arschijnlijk . ndere regels .
Al op de kade tref ik een bepa.ld
soort winkels aan , dat overal op
het eil.nd goed gedi jt. en dat je
norm.a1 alleen op vliegvelden

. aantreft: boven de deur staat het
woord Duty-fru en . chter de
deur liggen de sch.ppen vol met
drankflessen en sloffen sigaret.
ten . Die winkels hebben iets met
de geschiedenis van deze buiten·
post te m.ken. Hetzelfde geldt

Waarom rood ook
de kleur van
Helgoland is-- -_....... ,:::_ -

Helgol. nd in vogelvlucht, linksboven de OOne.

van hysterische aanvallen. kon
zich het beste spoorslags naar
het rotsplateau in de Duitse
Bocht begeven.

Werauffestma Lande
nirgtnà Htilungfand .
wird sit wahrlich/inden
dor! in HeigolanJ.
In het verhaal wordt het ei

landj e Neuwerk genoemd. dat
zich in de monding van de Elbe
bevindt. En trider-
daad, aan bak-
boord duikt een
grote ronde toren
op die door licht
glooiend land
wordt omringd.
Even verderop
dient zich Schar-
h öm aan. een beruchte zand
bank die de onder gang van heel
wat schepen op haar geweten
heeft . Ik kan twee gebouwen on
derscheiden; het ene is waar
schi jnlijk de won ing van de vo
gelwachter en het andere is 'dan
hoogstwaarschijnlijk zijn obser
vatiepost. Aan stuurboord steken
de zwarte resten van een wrak
boven het water uit. Naast de
vaarroute rijst een massieve
roodwitte toren uit de golven op.
Ik richt mijn kijker op het om
raamde bovendeel. maar kan
geen teken van leven bespeuren.
Hoe zou het zijn om daar eens in
een vliegende storm de nach t
door te brengen?

N. Neuwerk beginnen de pro
blemen, waarschuwt de schrijver
van het reisverh••l. Want dan
dient de zeeziekte zich aan. Die
Su krankhcit! Mein Golt.gibt es
kein Mittd dagegtn? hóren wir un o
sere Lt:ser und schönen Leserinnen
[ragen . worauf wir leider antworltn
mÜSSen: nein! De ene zegt dat je
met een lege maa g moet reizen
en dat je beter stil kunt blijven
zitten; de andere beweert juist
dat je vooraf goed moet eten en
dat je ••n boord in beweging
hoort te blijven. De . uteur pro-

Een vlekje in de Du itse
Bocht, een stipje o p de kaart.
Veel kle in er dan de
Noordfriese enOostfriese
Wadd ene ila nde n. Slot van
een serie: Ee n bezoek aan
He lgo land.

H ET IS AITIJD weer een
mooi gezicht : de eerste
blik op een onbekend ei

land. Op de einder zie ik een bult
uit zee opri jzen , een schedel met
slechts enkele haren die recht
overeind staan. Helaas is het
beeld niet .1 te scherp; bij wind
kracht acht ligt de veerboot Seute
Deer», wat inde rdaad Zoete
Deerne betekent, geen moment
stabiel op het wa ter, Voortdu
rend wordt het uitzicht door
boeggolven . die de ramen op het
voordek om de have rklap
schoonwassen, uitgewis t. Maar
het lijdt geen twijfel dat het schip
op een rechte koers ligt naar
Helgeland. ook wel het Gibraltar
van 1I<t Noordenen he t Maltavan
de Noordzu genoemd.

H ET IS slechts een stipje op
de kaart, een verdw••ld stukje
land in de Duitse Bocht, veel
kleiner dan de Noordfriese en
Oo stfriese W.ddeneil.nden.
M••r dankzij zijn ligging op
open Zee. raakt Helgeland niet
zo g'uw geïsoleerd als de eilan
den op het wad. Jn de winter van
vorig jaar. toen de Waddenzee
wekenlang was dichtgevroren.
bleef de scheepsverbinding met
Helgoland gewoon bestaan. In
Cuxhaven. de thuishaven van de
Zoete Deerne. had ik even het
gevoel dat ik op weg was naar
een eiland voor de kust van IJs
land. In het centrum van de stad
stiet ik op het Hafnarfj~rdurplatz.

Hafnarfi ördur is een voorstad
van Reykjavik. Maar als ik Cux
haven nader beki jk. en opschnf
ten lees als Kiek mol in! en Hus
op 'n Die", dan voel ik weer vaste
Oostfriese gron d onder mi jn
voeten. Hier groet men elkaar
met Moin. mein! en zegt men nu
in plaats van m i. Op een recla
mezuil zie ik een foto van een
getaande kop met schipperspet.
Freddy Quinn! De troubadour
van de zee! Und es blie"'n ihm
zW<i Freunde: die Gita"e und das
Mur. Treedt die nog steeds op?
Waarschi jnlijk allee n in bejaar
denhuizen langs de kust.

AAN BOORD v~rdiep ik
mi j in een reisverslag uit 1861
dat de oversteek van Hamburg
naar Helgeland beschrijft. De af
gelegen plek was toen .1 tiental
len jaren als ba dplaats bekend.
De lezer krijgt te horen dat het
eiland Z l O O stappen lang is en
dat het niet breder is dan 650
stappen. In klare taal : het opper·
vlak is nog geen vierkante kilo
meter groot. Zieken uit vele Eu
ropese landen probeerden hun
gezondheid op Helgeland terug
te vinden. Niet alleen woei er die
heerlij ke frisse zeelucht, m aar
het water rond het eiland was
vanwege het hoge zoutgehalte
bijzonder geneeskrachtig. Wie
leed aan heesheid. zenuwzw. kte
of zw.armoedigheid, of l.st h.d


