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Traditioneel gerangschikt on-
der Oud-Duitsland speelt het 
eiland Helgoland filatelistisch 
een bijzondere rol. Het eiland 
kwam in 1890 in ruil voor 
Duitse rechten in Zansibar en 
Oost-Afrika in het bezit van het 
Duitse Rijk. Oud-Duitse post-
zegels met de beeltenis van de 
Engelse koningin Victoria.

Als verzamelaar van Duitsland sta je toch wel even 
raar te kijken als je in de catalogus bij de Oudduitse 
Staten, op de zegels van Helgoland, de beeltenis van 
de Engelse koningin Victoria tegenkomt. En als je 
dan in een Engelse catalogus onder Commonwealth 
die zelfde zegels weer tegenkomt vraag je je toch wel 
af in welke catalogus deze postzegels nu eigenlijk 
thuis horen.

Toen in het jaar 1867 de eerste postzegels van Hel-
goland verschenen, was het eiland inderdaad Engels 
bezit. Maar het eiland gaf z’n eigen postzegels uit. 
De waarde-aanduiding op de zegels werd in Schil-
ling aangegeven. Maar dit was niet zoals men zou 
verwachten de Engelse Shilling, maar afgeleid van 
de Hamburgse Curant. En een Curant bestond uit 16 
Hamburgse Schillingen. Bovendien waren de zegels 
zowel door een Duitser ontworpen als gestoken en 
gedrukt in de Staatsdrukkerij van Berlijn. Daar de ge-
bruikers eveneens Duitsers waren is het te begrijpen 
dat ze in een catalogus onder de Duitse Staten ver-
meld worden.
Oorspronkelijk was het eiland helemaal geen Engels 
gebied, maar was het Duits voordat het in 1714 in 
Deens bezit kwam en in 1807 uit strategische over-
wegingen door de Engelsen bezet werd. In 1814 was 
het eiland formeel Engels gebied, maar de inwoners 
waren geen Engelsen maar Duitsers.

HELGOLAND
HELIGOLAND

1867/1873  Koningin Victoria Mi.Nr. 2, 3 en 4. Waarde-
aanduiding in Hamburger Schilling

Het wapen in de karakteristieke 
kleuren van het eiland:

tekst in het Halunder-freesk
een Noord-Friese taal die

op Helgoland gesproken wordt

“Grön is dat Land
Roth is de Kant
Witt is de Sand

dat sin de Farben
van Helgoland”

De naam van het eiland in het
Noord-Fries: Deät Lun

Engels: Heligoland
Duits: Helgoland

Wapen met de Engelse kroon

Toen in Duitsland met de algemene omschakeling 
naar Mark en Pfennig deze waardeaanduiding ook 
op de postzegels verscheen, gold dit volgens allerlei 
postverdragen ook voor Helgoland.
De zegels die op 15 februari 1875 verschenen ver-
toonden dan ook twee waarde-aanduidingen, links 
de Engelse en rechts de Duitse. De tekst liep nu niet 
meer in een vierkant rond het centrale motief, het 
hoofd van de Engelse koningin Victoria. Het was 
vanf dat moment een ovaal met bovenaan de naam 
Heligoland met links en rechts de waardeaandui-
ding en onder de munteenheid in Farthing, Pence en 
Pfennig. De blinde preegdruk van het kopbeeld bleef 
vooralsnog gehandhaafd. Pas bij de uitgiften vanaf 
juni 1876 werd dit vervangen door het rood-groen-
witte landswapen van Helgoland als centraal motief. 
De  Engelse kroon erboven bleef echter bestaan.
Een groene zegel van 3 Pfennig = 2 1/2 Farthing en 
een rode zegel van 20 Pfennig = 2 1/2 Pence.

1869/1873. Mi.Nr. 6 t/m 10. Nr.6 verscheen in 
acht verschillende oplagen. Nr.7 in vier ver-
schillende oplagen. Dit maakt het verzamelen 
van Helgoland een boeiende bezigheid voor 
echte specialisten.
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1875. Koningin Victoria in ovaal. 
Mi.Nr. 11 t/m 16. Hiervan bestaan ook 
ambtelijke herdrukken uit 1890. Bo-
vendien komen in de blinde preegdruk 
verschillende typen voor. Zodat ook dit 
voor het nodige speurwerk zorgt.

In juni 1876 werd de beeltenis van koningin Victoria ver-
vangen door het landswapen van Helgoland met daar-
boven de Engelse kroon. Deze zegels verschenen in twee 
verschillende oplagen. Latere herdrukken vertonen nogal 
verschillende kleurschakeringen, omdat er tussen 1876 en 
1890 acht oplagen verschenen zijn. Werk aan de winkel 
voor de liefhebbers dus.
Intussen waren er nog twee hoge waarden verschenen van 
1 en 5 Mark, die een drie-kleurig lint om de waarde-aan-
duiding laten zien. De 5-Mark zien we zelden gebruikt. De 
1-Mark komt meestal voor op postpakketkaarten.

Onderstaande zgels zijn duidelijk vervalsingen, die overi-
gens bij meer Helgoland-zegels voor komen. Oppassen is 
dus geboden bij de aanschaf van deze zegels.

Helgoland is een eiland met een bewogen geschie-
dens. Reeds in de 6de eeuw woonden er Friezen op 
het eiland. In de 13de en 14de eeuw diende Helgo-
land als schuilplaats voor zeerovers. In 1402 werd de 
beruchte Claus Stortebeker door de Hamburgers op 
Helgoland gevangen genomen en konden zo het ei-
land in bezit nemen. Later verviel het aan de hertogen 
van Schleswig-Gottrop en hierdoor kwam het door 
erfopvolging in 1714 in Deens bezit. In 1807 werd 
Helgoland door de  Engelsen bezet vanwege haar 
strategische ligging voor de mondingen van Elbe, 
Weser en Eder.

In 1841 schreef Hoffmann von Fallersleben op Helgoland 
het “Deutschlandlied”. Het 1ste couplet was na de 2de 
Wereldoorlog ongewenst vanwege het “Deutschland über 

alles”.  Waardoor 
uiteindelijk het 3de 
couplet nu de tekst 
is van het huidige 
Duitse Volkslied. 
De muziek is van 
Joseph Haydn en 
stamt uit 1797.

Vanaf 1 juli 1890 werden op Helgoland postzegels van 
de Reichspost gebruikt. Hier het stempel Helgoland op 
Mi.Nr. 151 en ansichtkaart uit 1924.



7

Briefkaart uit 1879/80 Mi.Nr.P6 verscheen in een oplage 
van 350.000 stuks. Een behoorlijk aantal voor een derge-
lijk klein postgebied, zeker in die tijd.
Onder een frankering op een briefkaart uit 1910 met 
stempel Helgoland op Mi.Nr. 85.

In het zgn. Zansibar-Verdrag van 1 juli 1890 werd 
Helgoland met de Engelsen geruild tegen rechten in 
Zansibar en Oost-Afrika. Vanaf die datum werden op 
Helgoland postzegels van de Reichspost gebruikt.
In 1890 kwam Helgoland uiteindelijk bij het Duitse 
Rijk. Niet lang daarna werd het eiland tot een ware 
vesting verbouwd. Tijdens de 1ste Wereldooorlog 
was het een belangrijk marinesteunpunt voor onder-
zeeboten, torpedojagers en mijnenvegers.

Na de nederlaag in 1918 werden de vestingen vernie-
tigd, maar na 1933 herbouwd. De Nazi’s pakten het 
groots aan met de bouw van een uitgebreid bunker-
complex als uitvalsbasis voor hun onderzeeboten, de 
beruchte U-Boten, die dood en verderf zaaiden op de 
wereldzeeën.

1940 Helgoland 50 
jaar bij Duitsland  
werd belicht met 
Mi.Nr. 750.

Kort voor het einde van de 2de Wereldoorlog werd 
Helgoland in april 1945 door honderden bommen-
werpers volledig verwoest. In de daarop volgende ja-
ren werd het eiland door de Royal Air Force gebruikt 
als oefendoel voor bommenwerpers.
De bevolking was uiteraard allang naar veiliger oor-
den vertrokken.

De oude vuurtoren van Helgoland en de totale verwoes-
ting op het eiland na de Engelse bombardementen.

Door het Duits-Engelse Verdrag van 26 februari 1952 
werd het eiland weer vrijgegeven en mocht het na 
ruiming van achtergebleven explosieven, weer betre-
den en bewoond worden. Na 1952 volgde de weder-
opbouw van Helgoland en konden de verspreid wo-
nende Helgolanders naar hun eiland terugkeren.

1952 Helgoland wieder frei.
Mi. Nr. 152 en stempel uit 1962.  Helgoland 10 jaar vrij.

1965 Hel-
goland 75 
jaar Duits 
en 1967 
100 jaar 
Helgoland 
postzegels.
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* Bronvermelding:
-  Peter Fischer, 150-Jahre Deutsche Briefmarken.
-  EMS-Verlag Briefmarkenwelt 2/1979
-  Alle getoonde stukken uit de eigen verzameling van HS
    

Vandaag de dag is het groen-rood-witte eiland een 
geliefde vakantiebestemming bij vele toeristen uit 
alle delen van de wereld. Zij voelen zich aangetrok-
ken tot het rotseiland 70 km voor de monding van 
de Elbe, vanwege z’n milde zeeklimaat. Het is een 
paradijs voor liefhebbers, want er is een speciaal zee-
waterzwembad, een vogelwacht en een visserijhaven. 
Helgoland behoort bij het Bundesland Schleswig-
Holstein. En heeft bijna 1500 inwoners.

1972 Helgoland 20 
jaar vrij. Grafisch 
fraaie zegel van het 
eiland. Mi.Nr. 746

1980 Speciale herdenkingsmunt 
tgv. Helgoland 90 jaar bij Duits-
land.

Karakteristiek voor Helgoland is de 
vrijstaande rotspartij “Lange Anna” 
genaamd. In 1990 verscheen er een 
zegel met de afbeelding ervan tgv. 
100 jaar Helgoland bij Duitsland.

Nog een klein stukje postgeschiedenis:
Reeds in het jaar 1796, als Helgoland nog Deens be-
zit was, werd op het eiland een Hamburgs postagent-
schap geopend, dat tot de overgang van de postdienst 
naar de Britse regering op 1 juli 1866 onder toezicht 
stond van de Hamburgse Post. De oorspronkelijke 
opdracht van dit agentschap bestond daaruit de regel-
matige postverbinding tussen Engeland en Duitsland 
v.v. te onderhouden ook als Engelse postschepen bij 
hoge zee of winterse omstandigheden slechts tot Hel-
goland konden varen en daardoor geen directe andere 
Duitse haven konden bereiken.

Hamburg had in 1821 een Stadspost ingericht en door 
de opening van een heus zeebad op Helgoland in het 
jaar 1826 een steeds drukker wordend geregeld post- 
en reizigersverkeer tussen Helgoland en het vasteland 
te onderhouden.
De in Hamburg op 1 januari 1859 ingevoerde post-
zegels werden vanaf de zomer van 1862 ook aan het 
Helgolandse postagentschap geleverd en met het 
Hamburgse Stadspostkantoor verrekend.
Op 1 juli 1866 nam Engeland zelf het postverkeer in 
handen en het Hamburgse postagentschap kwam in 
dienst van de Britten. De officiële opening van een 
Brits postkantoor en de benoeming van een Britse 
postmeester vond plaats op 1 januari 1867.
Tot het verschijnen van eigen Helgoland postzegels 
half april 1867 werden er nog Hamburgse zegels ge-
bruikt.

Prachtig blokje tgv. 100 jaar vogelwacht op Helgoland   
uit 2010.

Li. Engels poststempel.
Mi. Langstempel 1872 Re. 
Hoofdpostkantoor Hamburg
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