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Heen en weer
Voor veel bezoekers is het korte boottochtje
vanaf het ontvangstgebouw naar het buiten·
museum de eerste kennismaking met het
leven op en aan het water, zoals dat voor de
bewoner s van de Zuiderzeekust zo ver-trouwd was.

De-l(! unieke anractie, een klein
reisje in de tijd, waarbij het
tegenwoordige jachcige leven
achterblijft bij de auto op het parkeerterrein, is aanvankelijk oncsraan uit pure noo<h..aak. Al voor de
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in dJ? ji1ik bij het museum.

opening van her buirenmuseum
was duidelijk, dat bjnnen Enkhuizen geen mogelijkheden zouden
zijn om de te verwachten stroom
beo-wekers re omvangen. [n
~amenwerking met de Gemeente
werd de Sdchting Ontsluiring
Buitenmmeurn gevormd, die
financieellos sraat van her
museum. Deze stichting beheert
het grote parkeerterrein bij de dijk
naar Lelystad, de omvangschal en
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de vijf schepen, genoemd naar de
voormalige eilanden in de Zuiderzee. Deze schepen zijn bijzooder
stabiel en mee hun dubbele schroef
en de rwce DAF dieselmoeoren van
elk 120 PK heel wendbaar. Hel is

De schippers stellen de veiligheid
van de passagiers boven alles.
Mensen zijn de duurste lading die
je aan boord kum hebben. Hoewel
de schepen onder de beroepsvaan
vallen en dus voorrang hebben,
wordt dit voorrechr soepel
gehanreerd. omdat het geen zin
heeft om de passagiers de stuipen
op hec lijf re jagen. Een jarenlange
praktijkervaring in beroeps- en
passagiersvaan ligr hieraan ren
grondslag. Hoofdschipper Auke
v.d.Zwaag bijvoorbeeld, is als 12jarige begonnen met varen en werd
mee 24 jaar de jongste kapitein op

nog sreeds her rype van I 0 jaar
geleden, dar in de prakrijk goed
voldoet en alleen war verbereringen
kreeg op her gebied van winddichrheid en geluidsisolatie. Een reken
van de betrouwbaarheid mag wel
1.ijn dat in al die jaren zelfs bij
windkracht 12 werd doorgevaren,
al vergt dar uiteraard heel war
sluurmanskunsc Alleen zware mist
geeft zoveel risico's dat wordt uitgeweken naar gecharterde busst>n.

de incernarionale binnenvaarr.
Vanwege schoolgaande kinderen
(waarvan er nu een zelf schipper is
bij her museum) koclu hjj een huis
aan de wal en ging zand varen op
het l]sselmeer. In 1982 kwam hij
als schipper in vasce dienst bij hel
museum. Als hoofdschipper is hij
onder andere veranrwoordelijk
voor her maken van de dienstroosters. De andere 15 medewerkers
(schippers en marrozcn-controlcur)

varen op con rracrbasis gedurende 7
maanden. Een van hen i~> Herman
Tilder, die van 1968-1991 schipper
was op de boor Enkhuizen-Stavorcn. Zijn moeder was een schippersdoch Ler en hoewel hij aan de
wal opgroeide, bleef het wacer aan
hem trekken. "A l~ je vaarr heb je
.w'n afwisselend l~;:vcn, altijd
gebeurt er wel iecs op herwareren
moer je oplettend blijven". Hij
vaart nu voor het cweedc seizoen
bij het museum en heefr wel even
moeren wennen, maar vindt de
rcgdmarige dliensren een voordeel.
"Vroeger maakte ik lange dagen en
was daardoor veel van huis. Mijn
vrouw vindtdireen stuk gCJ.elligcr".

indruk welke norm er in de rest
van het museum gehanteerd
wordt". Tegen 10 uur zijn de schepen dan klaar voor hun dagelijkse
rondjes, die steeds drie ~vanier
duren. De romc staat tegenwoordig
ook op de nieuwe eoegangskaarten
afgedrukt war iedereen een grote
vcrbetering vindt. Her bandhaven
van een strak vaarschema zorgt

În7etbaar zijn, kunnen ze naruurlijk
nier zelf bijspringen. Ze fungeren
wel vaak als tussenpersoon. Als een
hulpvrager erg in paniek is,
tradHen zij de-ze te kalmeren en
nemen kontakt op mee hun chef
Ben Kruisink, die tevens schipper
op de Enkhuizer reddingboor van
de KonmkJijke Nederlandse Reddingmaatschappij is.
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De raak van de m::m oos-con[rolcur
is minstens zo belangrijk als die van
de schipper. Hij staar voorop bij de
klep om zonodig mensen re assisteren bij het in- en uitstappen enz.iet
erop roe, dar te daarbij elkaar een
beetje de ruimee geven. Rolsroelpassagiers worden geholpen en hij
zorgt er ook voor dat er geen problemen optreden als bij mooi weer
en een volle boot aJie 175 passagiers in de zon willen zitten of bij
slecht weer jlllist aJiemaal onder hér
afdak. Velen hebben bovendien een
EHBO- diploma.
Naast passagiersvervoer worden de
schepen ook wel eens voor andere
diensren ingezet. Zo viel op 12
augustus de kassa in de ontvangschal uir. Schipper v.d.Zwaag hoorde
dit via de mobilofoon en haaJJe
gauw een oude kassa bij de kalk~
oven in her buieenmuseum op,
waarna de inmiddels schrikbarend
lange rij alsnog kon worden weggewerkt. Met de andere museummedewerkers hebben de schippers
nier veel konrakt. Dar brengt de
beroepsaard ook war merzich mee,
"Schippers zijn eigenheimers, erg
op zichzelf".
's Morgens drinkt men samen koffie en wordt een korre werkbespreking gehouden, waarna men naar
de boren verrrekr. De schepen worden zorgvuldig schoongepoersr,
want "een nette boorgeefreen
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•Kaartcontrole bij de flilniegsteiger vnn de onmangsrhaL
ervoor, dat bezoekers die net voor
hun neu!> een boor zien vertrekken,
de volgende al weer zien aankomen. Bij grote druk:te wordr de
vijfde boor ingezer. De laarsre rochr
wordt gemaakt om half zes 's
avonds. Concacrcn mer andere
schepen vinden plaars via de marifoon. Als er een noodsignaal binnenkomr vangen de sch ippers die
vaak als eerste op. Hoewel hun
schepen bij echte calamiceite.n

En war doer nou een schipper als
hij vrij heeft? Auke v.d.Zwaag: "Lk
vind dit her mooisre muscum van
Nederland. In mijn vrije rijd ga ik
er veel heen en ik onrdek nog aJrijd
nieuwe dingen''. {\fluf?)
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