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WINSTEN IN BRONS

Tor de jongste aanwinsten van het Zuiderzeemuseum behoort een fraaie
vijzel, in 1729 gegoten door Cyprianus Crans, die gedurende enkele jaren
van zijn leven te Enkhuizen als klok- en geschurgieter werkte.
Het eens ononrbeerlijke medium om "grove zaken ce breken en tor stof re
..
maken , waarvan papyri en pemaceuch reeds spreken, dar cultuur- en
natuurvolken gelijkelijk diende en in de loop der eeuwen gescalre kreeg in
hout, aardewerk marmer en brons en daarbij een lange reeks van vorm
veranderingen doorliep, vindt ren leste een laatste heem in de musea, wam her
stampvat heeft geen praktisch nut meer nu alle ingrediënten voor pharmacie
en keuken ready-made in doelmatige verpakking door de fabrieken worden
afgeleverd. öf ze hebben als siervijzel een ereplaats behouden in de
apocbeken, dan wel een sree gevonden io hal of wooninrerieur. En als sier
stuk in winkel of huiskamer doet de bronzen vijzel her goed. Als neven
produkr van de klokkengieterij hebben de klokgieters hun vijzels in een
schone vorm met rijk décor en mee vaak zinvoJ!e spreuken in de friezen
uitgevoerd.
Vijzels werden namelijk op dezelfde wijze gegoten als de klokken. Om een
lemen, vuurvaste kern werd het model van de vijzel gevormd, waarop letter
beeld en relief in was werd aangebracht. Daar omheen werd dan, weer in
leem, de mantel gemaakt en na drooggesrookr te zijn, van de vorm op
getrokken. De "valse" vijzel werd daarna verwijderd, de mamel weer neer
gelaten en in het vacumn rnssen kern en manrel de echte vijzel gegocen.
GemakshaJve gebruikten de klokkengieters voor de versiering van hno
vijzels dezelfde motieven, waarmede zij ook hun klokken sierden, fantasie121
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ornamenren, ontleend aan hec planren- en dierenrijk, aan· allegorie en feeën
wereld, aan mythologie en religie.
Her door het Zuiderzeemuseum verworven exemplaar is van het meer
gedrongen cylindervormige cype, naar boven en naar onder uitlopend, van
binnen flauw gebogen en zich aan de top cor een kraag verwijdend. Tussen
streng geprononceerde horizonrale ringen aan de voer en om de flank zijn
friezen gevac, waarvan de bovensre breder is en een omloop van purci mer
bloenwazen en hoorns van overvloed laar zien. De onderste fries is een
lopende band van acanrhusbladereo en ranken. Om de kraag windt zich hec
opschrift: ,,CYPRlANUS CRANS ENCHUSAE Ao. 1729" in latijnse kapi
ralen. De vijzel is 20,5 cm hoog en heefr aan de bovenrand een diamerer
van 26,3 cm.

Vijzel van C3,priamts Cram, gegoten in 1729.
122

Uit het Peperhuis, 3e serie (jun 1966) nr. 4, pag. 121-126

Deze vijzel heeft terecht e-en plaats in her Zuiderzeemuseum gekregen, want
de plaats waar hij oncswnd, ligt op een goede kilometer afstand van her
museum.
Als vele steden in de gouden eeuw, bezar ook Enkhuizen een geschut- en
klokkengieterij, waarin vanaf 1613 ror 1777 verschillende gieters werkzaam
waren. Daaronder tellen we de in Amsrerdam geboren Jan Crans, die in
1714 re Enkhuizen woonachtig blijkt en in 1724 als 's landsgeschurgierer
re ·s-Gravenhage aangesteld werd. Zijn zoon Cypriam1s Crans, in 1703. re
Amsterdam gedoopt, volgde zijn vader als klok- en geschutgieter te Enk
huizen op en hij werkte daar van 1727 ror 1733; in het daarop volgende
jaar werd hij sradsklok- en geschucgierer re Amsterdam, in welke functie hij
werkzaam bied tor aan zijn dood in 1755.

·l

·I

Ilijzel Fan Antoni \YIilkes, gegoten in 1656.
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De juisr verworven vijzel srnmr dus uir de eersce jaren van zijn werkzaam
heid re Enkhuizen. \Y/e vinden deze vijzel nog nier vermeld in her zeer
uitgebreide overzicht, dar Dr. D. A. \Xlirrop Koning geeft van de hem
bekende vijzelprodukrie van Nederlandse en Belgische gierers in zijn boek
over ,.Nederlandse vijzels". Wèl noemt hij rwee vijzels, beide eveneens door
Cyprianus Crans re Enkhuizen gegoren. maar in 1730, die, men hij zijn bock
schreef, nog eigendom waren van de Apocheek Bakker-de \Y/ir re Enkhuizen,
maar sindsdien door de familie de Wie aan de Vereniging ,.Oud Enkhuizen"
geschonken werden; als bruikleen verblijven ze echcer nog in de aporheek,
waar ze als siervijzels e:en ereplaats in de etalage gevünden hebben. De
kleinsre van dir rweeral hcefr in de bovenfries dezelfde verbeelding van
sraande engelrjes mee bloenwaas en hoorn des overvloeds, die ook aan
gerroffen wordr op de aanwinsr ,·an her Zuiderzeemuseum.
Her Zuiderzeemuseum bezie nog een rweedt: vijzel. die eveneens uit dezelfde
gieterij afkomstig is; deze werd gegoren door .Anroni Wilkes, die: van 1655
roe 1663 in de gieterij re Enkhuizen wcrkre. He[ randschrifr, da[ zich om
de wijduirsrnande kniag winde, luidr: ANTONJ WlLKES ME FECIT
ANNO 1656. Onder de kraag is deze vijzel geheel glad. Alle versierings·
motieven onrbreken; alleen zijn er halverwege de flank en aan de voer
enkele horizomale lijnen getrokken, die het geheel een eenvoudige schoon
heid verlenen. De maren van deze vijzel zijn: hoogte 18,5 cm en diameter
24,5 cm.
Hee Zuiderzeemuseum is zo gelukkig geweest de hand re kunnen leggen op
nog een ander werkstuk uir de Enkhuizer klokkengieterij, dar een zeer
bijzondere geschiedenis hecfr. l n de zomer van l965 werden door Engelse
duikers, Mr. Joho Farr en Mr. Martin Tucker, werkzaamheden verricht op
de bodem van her Engelse Kanaal bij Berry Head, Torbay, en zij troffen
daar op 60 feec diepre een kJok aan, die grotendeels onder kiezelstenen was
bedolven. Hee getij liep re scerk om de klok dadelijk uit re graven, maar zij
merkten de ligplaats met een baken en zagen kans de klok later vanuit een
moeorbooe mee rouwen naar de oppervlakte re brengen.
De bij dir artikel opgenomen foco cooor de duikers mee hun vondsc. De
klok heeft boog op de flank een randschrift, dar vermeldt: l BORCHARDT
FUDIT ENCHUSAE 1772 waaruit blijkt, dar we mee een giecprndukt re
doen hebben van loan Christian Borchardc. Deze gieter werkte eerst in
Groningen van 1732 rot 1755. Hij is waarschijnlijk van duirse afkomst,
wanc wij weten van Borchardcs, die zich tijdens zijn verblijf alhier, vanuir
Danzig en Osnabrück te Enkhuizen kwamen vestigen. In 1755 nam loan
Chrisrian de leiding van de Enkhuizer gieterij over in compagnonschap mer
een andere: gieter, Jan Steen, en uir die rijd besraan er nng werksmkken met
her opschrift: STEEN & BORCHARDT FUNDTJNT ENCHUSAE. Die
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samenwerking duurde rot 1762. In dar jaar zem: loan Chrisriao her bedrijf
alleen voorc coc hij op 9 juni 1777 stierf. Hij goor in die cijd zelfs een
klokkenspel voor Sneek, dar echrer in hec begin van deze eeuw door een
ander spel vervangen werd. Er zijn maar weinig klokken van nà 1770 van
hem bekend en coc die enkele behoorr ber gevonden en door her Zuiderzee
museum verworven exemplaar.
Dt diameter van deze klok is 37 cm en de hoogre 29 cm, cerwijl het oog,
waaraan ze wordr opgehangen, 1 0 cm meer.
Hee zal wel altijd een vraag blijven hoe deze klok op de bodem van hec
Engelse Kanaal belandde. Waren er geen duidelijke aan.wijzingen, dat de
klok op de buitenzijde van de slugring aangeslagen werd, dan zou men
denken mee een scheepsbel re doen ce hebben, die door een ongeluk of door
c.en schcc:psramp daar te water is geraakt. Behalve een anker zijn er echcer
in de nabijheid van de plaats, waar de klok gevonden werd, geen andere
rneralen objecten van een scheepsuirruscing ontdekt. Men moer dus wel

. •,

J\fr. John Ft1rr e11 flik Martin Tucker rnet de, door he11 in het Kanaal ge
ronde11. i11 177 2 te En.M1tize11 gegoten, klok.
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overhellen naar de mening, dar de klok ,lis slagklok voor een uun erk dienst
heeft gedaan. De vinders zelf vermelden. dar op de mp van Berry Head een
oud fort scaar en zij opperen de mogelijkheid. dar de klok vandaar omlaag
geworpen is, maar zij stellen zelf de vraag of ze bij een val van 1 82 feer n iec
gebarsten zou zijn.
Hoe dit ook zij, h r i · buitengewoon inreressanr dar deze in Enkhuizen
gegocen klok, na een avontuurlijk verbl i j f van een paar eeuwen op de bodem
van her kanaal gaaf en wel is reruggekeerd naar de plaars van haar onrsraan.
Om haar curieuse hiswrie zal deze verzonken klok een zc:ldzaam stuk blijken
in de rijke verzameling van hec Zu iderzeemusell!n.
. poelsua
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