
Een vakantieverslag van een zeilreis bestaat meestal uit feiten omtrent 
routes, weersomstandigheden,  voortgang en ervaringen.

Dit reisverslag kent een andere inhoud.
Wij voeren in het voorjaar van 2011 van Nederland naar het Oost-Duitse 

eiland Rügen, op de grens met Polen.
Op deze tocht hebben we natuurlijk in een hoop verschillende havens 

gelegen. Het leek ons leuk de desbetreffende havenmeesters te portret-
teren, in woord en in beeld. 

                 fotografie                                                    tekst
           jeltje waagenaar                                                   jan smulders

Reis naar de  Oostzee



Jaap Dijkstra

Lauwersoog

De haven van Lauwersoog vormt het 
startpunt van onze reis. Bij de sluis 
aan de zeekant   liggen mooie nieu-
we steigers. Jaap Dijkstra zetelt als 
havenmeester in  het havenkantoor. 
Op de bovenste verdieping met een 
schitterend uitzicht over de haven, 
maar ook over de Waddenzee.
Jaap vertelt dat die hij na een oplei-
ding motorvoertuigentechniek aan 
de LTS als manusje van alles bij de 
visafslag in Lauwersoog is begon-
nen. Later werd hij heftruckchauffeur 
en daarna eindigde zijn carriëre als 
voorman bij de visafslag.
De huidige haven is in handen van 
de omliggende gemeentes en voor 
15% van de visafslag met als naam 
ExpolitatieHaven Lauwersoog, kort 
de EHL. 
Jaap is bij die organisatie in 1996 be-
gonnen als assistent havenmeester 
en is vanaf 2001 “de” havenmeester. 
Het merendeel van zijn tijd is hij bezig 
met registratie van in- en uitgaande 
visserijschepen en het onderhoud 
van kades en steigers. De veelal Urk-
er schippers worden voor hun liggeld 

maandelijks aangeslagen op basis 
van aanwezigheid. Uiteraard vallen 
er wel eens woorden tussen de vis 
sers, maar echt als politieman hoeft 
Jaap nooit op te treden. Je kunt je 
Jaap ook niet voorstellen als agent, 
hij is immers altijd vrolijk en behulp-
zaam.
Voor hem is dit een “wereldbaan”. 
Iets anders hoeft die niet meer. Hij 
woont in  Anjum   en komt elke ocht-
end om 8.00 uur naar zijn werk. 
Voor het groenonderhoud heeft hij 
assistentie en in de zomermaanden 
helpen vakantiehulpen de sanitaire 
voorzieningen van de jachthaven 
schoon te houden. Voorlopig zijn 
de jachtsteigers nog voor passant-
en voor korte of langere tijd. Jaap 
sluit niet uit dat er ook deels  vaste 
plaatsen komen.  Hij is watersport-
ers graag behulpzaam en gezien zijn 
technische achtergrond kan die ook 
wel eens een handje uit de mouwen 
steken bij motorpech.



Bram Kanon

Delfzijl

De volgende haven, die we aanlopen 
is die van Delfzijl.
Daar werkt Bram Kanon  als haven-
meester al 26 seizoenen in   dienst 
van de zeilvereniging Neptunus. Een 
vereniging met 400 leden en 122 
vaste ligplaatshouders.
Bram is kind van een schippers-
familie. Geboren in Groningen in 
1954.  Zijn ouders zaten in de sleep-
vaart en de lagere school heeft Bram 
doorlopen op het schipperinternaat in 
Amsterdam. Hij zat daar van 1959-
1964. Daarna is hij als maat mee 
gaan varen op de sleper van zijn oud-
ers. Die hielden er uiteindelijk mee op 
en vanaf 1978 heeft  Bram gewerkt 
op een baggerschip. Later vond hij 
werk bij de aanleg van de Eemshav-
en, als kapitein op een sleper. Daar 
werd het minder en raakte Bram uit-
gewerkt. De klus was klaar en Bram 
“liep thuis”zoals hij zegt.
Na enige tijd werd hij gebeld voor het 
werk in de Neptunushaven. Na een 
proeftijd, waren beide partijen tevre-
den en zo zetelt Bram sedert 26 jaar 
in de kantoorcontainer met uitzicht 

over de hele haven. De haven is een 
privaat publiekrechterlijke orgaan 
waarvan gemeente en havenbedrijf 
samen eigenaar zijn. De vereniging 
huurt op haar beurt van deze organi-
satie.
Zijn werk bestaat voornamelijk uit 
administratieve handelingen en hij is 
aanspreekpunt en gastheer voor ve-
reniging en gasten.
Mensen kunnen tanken bij hem, hij 
wijst ze de plekken aan en is daar de 
zomermaanden juli en augustus full-
time mee bezig. Het clubhuis en de 
toiletten wordt door anderen gedaan.
“Jaarlijks komen er 5500 passanten, 
waarvan 80% Duitsers.”Allemaal 
nette en rustige mensen, zo zijn 
ze,  hè.  Net en beschaafd publiek.” 
Bram vindt het heerlijk om deze klus 
te klaren, thuiszitten is ook niks en 
Delfzijl heeft hem verder niet veel te 
bieden. Hij woont er wel, maar is niet 
actief in het verenigingsleven, dus 
dit werk komt hem uitstekend uit. Als 
je Bram vraagt welke eigenschap je 
als havenmeester moet hebben, ant-



Jörg Pauls

Norderney

De volgende stop is de drukke haven 
van Norderney op het gelijknamige 
Duitse waddeneiland.
De jachthaven wordt sinds 1982 bes-
tierd door de sympathieke Jorg Pauls  
Hij is in dienst van de overheid op 
het eiland. Geboren op het eiland en 
aldaar opgeleid als lasser. 
Jaarlijks ontvangt hij vele duizenden 
schippers, veelal Nederlanders, 
die op weg zijn naar de Oostzee of 
noordelijker oorden. In de zomer-
maanden kan het er afgeladen vol 
liggen, zeker als het weer tegenzit en 
de luwte van de haven te verkiezen 
is boven de bruisende Noordzee. Het 
kan dan dagen duren en het is aan 
de havenmeester deze “vastzittende” 
gasten goed gemutst te houden.  Die 
sociale vaardigheden bezit Jörg en 
de 2 keer per dag dat hij zich op de 
steigers laat zien, wordt hij door alle 
schippers vriendelijk aangesproken; 
die zitten natuurlijk allemaal verlegen 
om een standaard-praatje over het 
weer en dat van morgen.
Naast het passantengedeelte kent 

de jachthaven ook een verenigings  
haven, een oude al, die sinds 1925 
bestaat met ruim 500 leden, waarvan 
er zo’n 100 actief watersporter zijn. 
In de drukke zomermaanden  wordt 
bijgestaan  door een Nederlandse 
assistent-havenmeester. Ook deze 
is behept met een optimistische kijk 
op het leven. 
Jörg kan goed organiseren en kan 
ook streng zijn als het moet. Zeker 
als de haven  propvol  ligt willen pas-
santen wel eigen initiatief nemen om 
toch een plekje te bekomen.  Streng, 
duidelijk edoch rechtvaardig neemt 
Jörg dan weer de leiding in handen 
en dient iedereen, ook onze eigen 
wijze en arrogante landgenoten, naar 
Jörg te luisteren.

In de herfst  en winter is er voor Jörg 
en zijn assistent geen werk in de ha-
ven en  pakt hij zijn beroep als lasser 
weer tijdelijk op, tot het volgend sei-
zoen. Jörg vindt deze combinatie 
prima en ziet zichzelf voorlopig nog 
geen andere baan zoeken.



Jörn Weil

Spiekeroog

Via het Duitse Wad komen we in de 
haven van het eiland Spiekeroog.  
Een kleine haven met 40 vaste ligp-
laatsen. Wel komen er jaarlijks ruim 
2100 passanten.  Jörn Weil zwaait 
hier de scepter sinds 4 jaar. Van orig-
ine was Jörn vertegenwoordiger van 
medische apparatuur met Keulen 
als stand plaats. Het jachtige leven 
met jaarlijks vele tienduizenden kil-
ometers op de autobahn en de con-
tacten met ernstige zieke mensen 
was hem ineens te veel geworden.
Zijn moeder was geboren op Spie-
keroog en als kind kwam hij wel op 
vakantie op Spiekeroog. Zelf waren 
ze actieve watersporters op de Rijn in 
het Ruhrgebied en op de Limburgse  
Maasplassen bij Roermond.  Gek 
van bootjes, besloot hij op 56-jarige 
leeftijd als ongetrouwde man met 
een burn-out naar Spiekeroog te 
vertrekken, waar zijn moeder inmid-
dels ook weer woonde. Zijn kantoor 
bestaat uit een oude kajuit van een 
binnenvaartschip dat op de dijk staat. 
Dagelijks besteedt hij zo’n 4-5 uur 

aan het havenwerk, `s zomers voor-
namelijk als gastheer, `s winters als 
onderhoudsman. Volgens mij doet hij 
dit allemaal als vrijwilliger of leeft hij 
van de passantenopbrengsten.
“De frisse lucht, het mooie uitzicht en 
het gevoel van vrijheid” geven hem 
een enorme voldoening in zijn werk 
als havenmeester. 

Na Spiekeroog is het een lange dag-
tocht naar de haven van Brunsbüttel.
Hier is een haven net achter de in-
gang, de sluis van het Nord-Ost 
Kanal. De gemeentelijke jachthaven 
biedt opvang aan al degenen die 
de sprong over de Elbemonding ge-
maakt hebben of op de terugweg 
weer moeten maken. Momenteel zit 
er geen havenmeester en regelt alles 
zichzelf.  
Naar zeggen komt er wel weer een 
havenmeester, lijkt me dat die zijn ei-
gen broek kan ophouden met zoveel 
passanten in de zomermaanden.



Silke Bothmann

Rendsburg

Halverwege het Nord Ost Kanaal            
komen we in de haven van Rends-
burg. Een leuke havenstad met veel 
scheepswerven en een 3–tal jacht 
havens .
Wij meren af in de verenigingsha 
ven op loopafstand van het centrum. 
Terwijl we tot nog toe mannen als 
gastheer aantroffen is het hier een 
vrouw, die zich als manhaftig haven 
meester presenteert: Silke Both-
mann. Ze merkt dat mannen nogal 
eens verbaasd en afwachtend re-
ageren, dan met name over haar 
kwaliteiten als havenmeester. Maar 
Silke staat haar mannetje; ze is opge-
groeid op een boerderij in de buurt en 
heeft daar veel kennis opgedaan op 
het vlak van techniek, motoren en 
klussen.
Overigens heeft ze eerst vele jaren 
na haar school  in de plaatselijke 
bakkerij als winkelmeisje gewerkt.
Drie jaar geleden heeft ze als 
35-jarige een switch gemaakt. Ze 
kwam met het bestuur van de Re-
gattaverein overeen als zelfstandige 
ondernemer het beheer van de ha-
ven voor haar rekening te nemen; 

onbetaald, maar wel met de toezeg-
ging dat alle passantengelden en 
de inkomsten van de havenwinkel 
voor haar zijn. En zo doet zij in de 
zomermaanden dit werk, af en toe 
met hulp van haar zus. Afgewisseld 
met skilerareswerk in de winter-
maanden. “Het veel buiten zijn en het 
omgaan met zoveel verschillende  
soorten mensen” zijn voor Silke de 
leuke kanten van het vak. Ook het 
ondernemerschap past haar. `Elke 
gast moet met een goed gevoel weg-
gaan`. Ze maakt lange dagen in de 
zomer.`s Morgens is zij om 7.00 uur 
met verse broodjes present, doet 
dan de administratie van de verenig-
ing  en van haar eigen bedrijf, doet 
klein onderhoud en zorgt dat de toi-
letvoorzieningen schoon zijn. Verder 
zet ze schepen op de wal, tankt ze 
jaarlijks vele duizenden liters die-
sel en onderhoud ze contacten met 
alles en iedereen in en rond de ha-
ven. 60%  van haar gasten zijn Ne 
derlanders op weg naar de Oostzee, 
zo´n 5000/6000 per jaar. Hoe lang ze 
dit blijft doen?Tot er iets anders op 
haar pad komt;`nee, geen plannen 
nog`.



Ralph Mattern

Laboe

Als je het Nord-Ost kanaal uit komt 
en de Kielerbocht aandoet, zijn daar 
vele havens. Wij meerden aan in 
Laboe, in de gemeentehaven. Druk, 
heel druk heeft havenmeester Ralph 
het, de balie in zijn kantoor staat vol 
met mensen als we hem voor  een 
interviewtje vragen. De volgende 
ochtend voor ons vertrek spreken 
we hem uitgebreid. Een `droomjob` 
noemt hij zijn functie.  In het Ruhrge-
bied geboren leek hij voorbestemd 
voor een commerciële functie. Hij zw-
ierf de hele wereld als vertegenwoor-
diger in het expeditiemétier. Gek van 
sportvissen, dat was zijn band  met 
het     water.                          Overigens 
blijkt deze hobby nog steeds een 
drijfveer te zijn voor deze baan.`Niet 
het geld, want ik ben gewoon ge-
meenteambtenaar, maar de vrijheid 
en de afwisseling` schenken Ralph 
voldoening. In de zomermaanden 
is het druk, heel druk en dan maakt 
Ralph lange dagen. Die kan hij buiten 
het seizoen compenseren en dan 
staan vele visdagen op het program-

ma, immers de Oostzee is niet alleen 
voor zeilers een walhalla, zeker zo 
groot  is  dat  walhalla  voor  sportvis
sers. Kabeljauw, zeeforel, baarzen 
en vele soorten platvissen vormen 
het jachtonderwerp van zijn visuit-
stapjes.
Als havenmeester heeft hij geen 
specifieke opleiding, maar van uit 
zijn hobby als sportvisser, bezit hij 
veel nautische kennis en bezit hij een 
grote mate van zeemanschap.
Hij streeft ernaar  dat alle gasten het 
naar hun zin hebben in het bijzonder 
bij grote drukte, ofschoon het  af en 
toe een chaos lijkt. Zijn devies is dan 
ook `voor elkaar en met elkaar`. Tsja 
, een vorm van zelforgansiatie, die 
blijkbaar veel mensen aanspreekt 
met  vele duizenden passanten als 
gevolg.
Bij ons vertrek toont hij ons vol trots 
zijn opvoger als havenmeester, zijn 
nu 2 jaar oude zoon Ole.



Ernst Baasch

Maasholm

Onze reisplannen waren richting 
Oosten. Echter de wind bracht ons 
naar de noordwestelijk gelegen ha-
ven Maasholm. In deze marina zwaa-
ien een 3 tal gemeenteambtenaren 
de scepter.Ze zijn alledrie niet speci-
fiek havenmeester, maar hebben de 
haven als onderdeel van de gemeen-
tewerf ook onder hun hoed. De ha-
venmeester die wij spraken `had`ook 
niks` met watersport. Ernst Baasch zit 
op zijn dienstdagen in het havenkan-
toor als gastheer en ontvanger van 
de liggelden. Daarnaast doen zij ge-
drieen al het onderhoudswerk in en 
rond de haven, waarvan Ernst het 
groenonderhoud het leukst vindt. 
Ernst is gewoon een aardige , besc-
heiden man, die geen woord teveel 
zegt en zich ook niet echt op zijn ge-
mak voelt bij veeleisende watersport-
ers.



Jan Johansen

Bagenkop

Na Maasholm voert een weste
lijke wind ons naar de haven van 
Bagenskop, de eerste Deense ha-
ven van dit jaar. Havenmeester in 
Bagenkop op Langeland. Jan Jo-
hansen is hier sedert 4 jaar haven-
meester. Hij noemt zichzelf niet DE 
havenmeester , want dat is zijn col-
lega, die werkt nu ruim 20 jaar hier.
Jan is geboren op het eiland waar 
nu 15.000 mensen wonen. Hij is ge-
boren in 1955 en woont samen met 
zijn vriendin. Kinderen zijn er niet.
Na de lagere school ging hij in Svend-
borg naar de middelbare school. Een 
handelsopleiding, Handelsschule.
Eerst heeft hij geprobeerd als be-
roepsvisser zijn geld te verdienen, 
maar daar viel niet veel geld mee te 
verdienen, bovendien viel dat moei
lijk te combineren met zijn voetbal-
carrière, waar hij veel moest trainen 
op het andere eiland. Hij speelde 
2e divisie. Hij ging op kantoor werk-
en, beetje administartief, daarna 
is hij 25 jaar postbezorger gew-
eest. Ons kent ons op dit eiland en 

de hoofdhavenmeester vroeg hem 
zijn assistent te worden. Zodoende 
is hij dat nu. `Niet echt voor ge-
kozen, kwam eigenlijk op mijn pad`.
Het is zeker geen droombaan, is 
gewoon een baan. Ze zijn niet al-
leen verantwoordelijk voor de plezier
jachten, maar ook voor de be-
roepsvissers. Jan laat de wal-
boten te water, dat is zijn taak.
De haven is van de gemeente Lange-
land, het hele eiland is één gemeente. 
Hij en zijn collega werken fulltime. 
Jan hoopt dat hij met de VUT kan, 
hij vist nog voor zijn hobby. Hij hoopt 
met 60 er uit te kunnen. In de haven 
is veel geautomatiseerd. Onder-
houd doen ze heel beperkt, eigenlijk 
wordt overal een bedrijf voor gebeld.
Er zijn ongeveer 50 vaste ligplaatsen, 
de rest zijn vaste gasten, passanten. 
7000 per jaar, waarvan 90% Duitser.  



Uwe Wilken

Orth

Wij voeren van het Deense eiland 
Langeland in 1 dag naar de Duitse 
noordkust van de Oostzee. Naar Orth. 
Dit ligt op het voormalig eiland Feh-
marn, maar dat is inmiddels door een 
grote brug, schiereiland geworden.
Uwe Wilken is hier havenmeester. 
Aan de ene kant ligt een lange pier 
met allemaal boxen, uitmondend in 
de havenkom van Orth. Daar zijn de 
nodige horecavoorzieningen en nog 
een kade met een paar ligplaatsen 
voor passanten.
In Orth zelf is verder niks, geen win-
kels wel enkele leuke restaurantjes 
met terrassen met prachtig uitzicht. 
De haven is een GMbh, een com-
merciële haven dus, hoewel je er dat 
niet aan af ziet.
8 Particulieren huren voor 30 jaar dit 
havengebied, waarbij ook een mooi 
surfstrand  behoort.    Uwe     en       zijn 
collega  werken  allebei  parttime  in 
dienst van deze BV; van 1 april tot 31 
oktober. Voorheen was Uwe boten-
bouwer,    gespecialiseerd  in     poly
ester. Hij kende de haven en toen de 
8  particulieren deze haven wilden 
gaan exploiteren vroegen ze hem. 
Hij woonde op Fehmarn, aan de an-
dere kant van het water en het leek 
hem een prima job. De botenbouw 

was op zijn retour en de opdrachten 
liepen terug. Hij doet af en toe nog 
wel reparatieklusjes aan boten.
De horeca rondom de haven is ook 
van de GMBH, Deze wordt verpacht.
Het leuke aan zijn werk vindt Uwe 
de vrijheid en het contact met 
mensen. De havenmeesters voe-
len zich gastheer. Ze krijgen 10.000 
bezoekers per jaar, op het surf-
strand en in de haven samen. Zo’n 
3000 boten worden jaarlijks als 
“passant”geregistreerd. Op een be-
stand van 150 vaste ligplaatshouders  
is dat veel. Naast zeilers komen er 
ook veel sportvisboten in de haven. 
De Oostzee is namelijk een walhalla 
voor sportvissers met zijn zeeforel – 
en kabeljauwbestand.  
Uwe woont inmiddels op het eiland. 
Het huurcontract loopt nog 12 jaar, 
dus hij zal zijn tijd wel volmaken in 
deze functie.



Manfred Kapsien

Seedorf

De haven ligt in het hart van het ei-
land Poe, was voorheen Oostduits-
land.
Een paar kleine gehuchten en het 
wat grotere dorp Kirchdorf waar ook 
een supermarkt te vinden is.
Er zijn 3 haventjes, waarvan Man-
fred de gemeentehaven bestiert. Ge-
boren op het eiland in1948 en na een 
opleiding motortechniek is hij visser-
man geworden bij de DDR KFischer 
kommune, een visserijbedrijf waar 
op het land en ter zee 8000 mensen 
werkten. Hij heeft alle wereldzeeen 
bevist. Lang van huis. Het bedrijf was 
gelegen in Rosstock. Na de Wende 
hield het bedrijf op te bestaan in 
1991. Dit werk heeft hij dus  24 jaar 
gedaan. Manfred  deed een om-
scholing en werd machinist op een 
graafmachine. Na 4 jaar kwam hij in 
de ziektewet met ernstige rugproble-
men; vele operaties volgden.Hij zat in 
de steun.  Toen hij zag dat er op zijn 
eiland een vacature was voor een 
havenmeester heeft hij gesolliciteerd 
en  er bleken 10 andere  eilandbewo
ners ook gereageerd te hebben. Hij 
werd het omdat hij veel zee-ervaring 
had en veel van boten wist. Voor 
de Wende was er nl. van recreatie 
op het water met boten nauwelijks 

sprake. Dat begon mondjesmaat na 
de  Wende. Wel een enkele Stasi 
die vond dat die  een bootje mocht 
hebben. De haven is in bezit van de 
gemeente en Manfred is ook daar 
in dienst. Veel heeft hij niet te doen. 
Er komen jaarlijks 700 gastboten en 
er liggen zo’n 50 boten in de haven. 
Hij werkt van `s ochtends 8-10 en `s 
middags van 16 -18 uur. In de winter 
wordt hij ook doorbetaald. Er is nu 
nog één beroepsschipper in zijn ha-
ven, maar die houdt er ook mee op; 
er zit geen brood meer in.
Hij houdt de administratie bij met 
pen en papier, is erg uitvoerig in het 
uitleggen hoe aan te leggen en hoe 
de wc deur werkt. Kortom hij neemt 
wel de tijd. 
Het werkt bevalt hem prima, hij moet 
er niet aan denken de hele dag thuis 
te zitten. De vrijheid , het contact met 
mensen en de buitenlucht, dat zijn de 
mooie dingen van deze functie.
Je moet technisch zijn, zijn zeemans 
ervaring komt goed van pas, zegt 
Manfred en je moet bij chagerijnige 
mensen je schouders kunnen opha-
len  en net  doen of je  dingen    niet 
hoort. Om hun frustraties op af te re-
ageren, moeten ze thuis maar hout 
gaan hakken.



Gerhard Zamzow

Wismar

De mooie historische hanzestad Wis-
mar, kent een drie-tal jachthavens. Je 
kunt liggen in de oude vissershaven 
tussen de schepen van de  beroeps-
vissers. De voorzieningen gebruik je 
dan van de Gemeentejachthaven, 
even verderop. 
Daar zwaait Kapitan Gerhard Zam-
zow de scepter. Een stevige haven-
meester, die graag vertelt over zijn 
loopbaan. In 1974 behaalde Gerhard 
de titel Kapitan voor de handelsvaart. 
Het was uiteraard nog in de DDR 
tijd. Aanvankelijk wilde hij botenbou-
wer worden, dat heeft hij ook 6 jaar 
gedaan. Hij was zelf ook wel actief in 
de watersport. Ergens op de Duitse 
binnenwateren bij Schwerin had hij 
een bootje. Inmiddels is Gerhard al 
een jaar of 10 weduwnaar en leidt hij 
een wat teruggetrokken bestaan. Zijn 
2 kinderen wonen wel een eindje uit 
de buurt.
Hij vertelt vol vuur over de DDR tijd. 
Je had een grote DDR Handelsvaart
Onderneming. Deze had betrekkin-
gen over de hele wereld. Zelf heeft 
hij voornamelijk op de Oostzee ge-
varen. Op de vraag of hij nooit heeft 
overwogen te vluchten als ze in een 
westerse haven lagen, antwoordt 
Gerhard dat daar wat hem betreft 

geen enkele reden voor was. Alle 
zeelui werden goed betaald, kregen 
vreemde valuta, mochten af en toe 
hun familie meenemen op reis, kort 
om, zij hadden het goed en hadden 
veel privileges.
Na de Wende is de hele han-
delsvaartvloot om zeep geholpen, 
deze was absoluut niet meer rend-
abel. Iedereen kwam op straat te 
staan, zo ook Gerhard.
Uiteindelijk werd hij gevraagd  pro-
motiewerk voor de haven van Wis-
mar te gaan doen en zodoende is hij 
hier terecht gekomen. Zijn kantoor 
toont nog vele herinneringen aan de 
voor hem mooie DDR tijd.
In de zomermaanden is hij in en rond 
de havens te vinden, in de wintertijd 
is hij actief met scheepsmodellen-
bouw. Hij mist zijn vrouw nog elke 
dag.



Klaus Danke

Rerik

Van Wismar is het een half uurtje va
ren naar Rerik, een klein eiland. 
Oostzee zandstrand aan de ene 
kant, een grote binnenkom met voor-
namelijk brak water aan de andere 
kant. Hier ligt ook de ondiepe ha-
ven, die alleen via een moeilijk be-
tonde geul aangelopen kan worden. 
Hier ontvangt Klaus Danke(74 jaar) 
ons in de verenigingshaven. Dik 40 
vaste ligplaatsen, een grote jollen-
steiger met veel open bootjes en een 
heus clubhuis getuigen van een ac-
tief verenigingsleven. Deze draait op 
vrijwilligers. Klaus en zijn vrouw zijn 
hier sinds drie jaar actief als hulp ha-
venmeesters. Tweemaal daags zijn 
ze een uurtje aanwezig, `s Ochtends 
om de bestelde broodjes te leveren 
aan de gasten en `s avonds om de 
passanten hun ligplaats te wijzen. 
Klaus wilde als kleine jongen al naar 
zee. Hij volgde een opleiding tot ma-
troos aan de zeevaartschool in Stral-
sund. Uiteraard allemaal in de DDR 
tijd. Hij is in zijn carriere opgeklom-
men via Officier 4e klasse, 3e klasse, 
2e klasse  en 1e klasse, uiteindelijk 
Kapitan Weltweit geworden. 
Hij heeft een mooie tijd gehad, veel  
gezien.  Na de Wende raakte ook hij 
zijn baan kwijt.”Er was totaal geen 

handel meer “.
Hij kon met 55 jaar met pre-pensioen, 
niet overdadig maar ze konden het 
samen redden.
Nu vaart hij af en toe als betaald 
schipper op de plaatselijke rond-
vaartboot en dat levert  een centje op 
en is gewoon leuk.
Jaarlijks komen hier zo’n 360 pas-
santenschepen. 



Udo Dix

Warnemunde

Udo  Dix  is  een  vrolijke en vriende-
lijke havenmeester in Warnemunde. 
Hij bestiert de gemeentelijke kades. 
Inmiddels is er een heel prestigieuze 
commerciële haven bijgekomen, 
maar die is dusdanig luxe en dus 
duur, dat deze alleen mensen trekt 
als het elders vol is.
In de DDR tijd werkte Udo 15 jaar op 
de zeevaart. Na de Wende, net als 
onze vorige havenmeesters, was het 
afgelopen. Gelukkig vond hij werk als 
lasser. Dat heeft hij 5 jaar gedaan. 
Daarna vond Udo nog een baantje 
op de vaart. Inmiddels is hij getrouwd 
en heeft kinderen, dus zocht hij een 
baantje op de wal.
Hij las een advertentie voor haven-
meester in Warnemunde en  rea-
geerde met een heel kort briefje: 
“Ja, ik wil”. Verder niks van een cv of 
motivatie.Gewend aan  vriendjespoli-
tiek in de DDR-tijd, dacht hij dat dit 
baantje wel al lang vergeven zou zijn.
Zijn vrouw was verstandiger en heeft 
gebeld en haar man aangeprezen als 
`de` man voor deze functie.
Zij kreeg te horen dat Udo toch maar 
een CV moest opsturen en jawel: 
Udo werd het ! Ongelooflijk, vindt hij 
nog steeds.
Hij is nu 15 jaar bezig hier als ha-

venmeester, samen met één andere  
collega. Ze zijn in dienst van de Ge-
meente Warnemunde en ze zijn al-
leen verantwoordelijk voor de pas-
santen.   Warnemunde   is   erg      toe
ristisch dus er komen veel passan 
ten. Zijn baas zit op het gemeente-
huis en die zien ze nauwelijks, alleen 
als er iets aan de hand is. Hij heeft 
een eigen kantoor, ze hebben vaste 
roosters en hij is elke dag thuis. Hij 
woont met zijn gezin 35 km landin-
waarts, maar dat stelt niks voor met 
de auto.
Op de vraag tot wanneer hij dit werk 
wil blijven dioen, antwoordt Udo:
“Tot mijn pensioen + 3 dagen “. Hart-
stikke leuk werk dus.



Fred Wilhelmus

Darsserort

DasserOrt, de zogenaamde verbod-
en haven, alleen te gebruiken als 
vluchthaven voor schepen in nood.
Als je naar het havenkantoor van 
Fred Wilhelmus loopt, vraagt hij je 
een formulier in te vullen met je ge-
gevens  en  de  reden van aanwezig
heid. “Vul maar in dat je motor on-
betrouwbaar is”, zegt hij met een 
knipoog. Ook hij moet lachten om 
deze regels. Maar  het is een  natuur
gebied en zoals dat gaat, gelden 
daar stevige toegangsregels. Overi-
gens 300 meter verderop is het een 
toeristisch gekkenhuis van jewelste  
dus hoezo “Naturschutz”  ? Hij is in 
dienst van de Natuurbescherming en 
als   zodanig in  dienst bij   een    regio
nale overheid. Hij is ook   belast met 
boswachterswerk in dit gebied, dat 
overigens wel erg mooi is. Hij reist 
dagelijks heel wat af, 2 uur heen en 
2 uur terug. Veel passanten komen 
er niet door de onduidelijke informa-
tie en eigenlijk alleen in het hoogsei-
zoen liggen er overnachters.
Zelf heeft hij inmiddels een andere 
baan,    in    de  wegenbouw,   als op
zichter. Hij vind het wel best, want de 
burokratie maakt de toekomst van dit 
gebied al  vele  jaren   totaal    on-
duidelijk.

Nu  heeft hij voor zekerheid gekozen, 
hoewel hij het wel en mooie baan 
vond hier op  het  schiereiland. Of er 
een opvolger komt?, Fred weet het 
niet. Hij hoort nooit iets van hoger-
hand. Hij leeft hier echt in zijn eigen 
wereld. Jammer, maar ja die burokra-
tie, he ?!
 



Júrgen Oschmann 
Stefan Wegner

Strahlsund

Strahlsund
Deze  twee havenmeesters van de 
City Marina  niet    gesproken. Het is 
een commerciële haven met alles er 
op en er aan. 
De haven ligt vlakbij het centrum van 
de mooie stad.      



Helga en Manfred 

Kirchdorf

Als  laatste  oostelijke   haven       
maken we kennis met kennis met 
het jonge havenmeester-echtpaar op 
het eiland Rügen. Helga en Manfred 
zetelen hier in hun kleine havenkan-
toortje van 3 bij 3 meter.
Kirchdorf ligt aan een baai waar ook  
een aantal kleine havenplaatsjes te 
vinden zijn. Helga en Manfred bezit-
ten een klein stukje wal in het dorpje 
Kirchdorf. Daar beheren zij een  30-
tal ligplaatsen, waarvan er dagelijks 
10-15 met passanten gevuld kunnen 
worden.Hun haven is de eerste in 
het kommetje en Manfred speekt alle 
binnenkomende schepen aan. De 
meesten varen verder door in de kom, 
maar komen zich daarna toch weer 
melden bij Manfred als het verderop 
vol is. Hij kent het spelletje inmiddels. 
Vroeger was Manfred scheepsma-
chinist op de DDR zeevaart. Na de 
Wende is hij recreatieschepen gaan 
bouwen, maar na 11 jaar was daar 
niet voldoende brood meer mee te 
verdienen.
Ze hebben deze haven zelf gebou-
wd  aan dit  stukje land dat ze uit de 
familie hebben gekregen. Niemand 
wil meer land verkopen, dus uitbrei-
den is niet aan de orde. Van juni tot 
september zijn Manfred en Helga en 

vaak ook hun 3 kinderen in de haven 
te vinden. In de wintermaanden werkt 
Manfred als standbouwer op interna-
tionale beurzen. Onregelmatig, vaak 
ver van huis, maar wel in korte tijd 
goed verdienen. Ach, het is een mooi 
leven zo, meer hoeft ook niet, al zou 
hij graag de haven uitbreiden.


