Het Peperhuis: mededelingen uit het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen: 1980, nr.1

Een bronzen klok
Het museum werd door een Inwoner van
Amersfoort, de heer A. Flonker op geattendeerd dat er bij een antiquair In die stad
een bronzen klok te koop was, die in
Enkhulzen was gegoten. Deze klok is inmiddels met medewerking van de Vereniging
'Vrienden' aangekocht. Het is een vrijwel gave
klok met een opschrift op het bovengedeelte
waarop de letters voorkomen:
I : BORCHHARD FUDIT ENCHUSAE 1770.
De diameter van de klok Is 28 cm en de
hoogte 22 cm, met ophanging 32 cm. De klok
heeft een klepel, maar vertoont ook slagsporen op de rand. De klok Is van een carillon
uit Sneek afkomstig.
Het Is de tweede, nu In het bezit van het
museum zijnde, klok van de gieterij van Joan
Chrlstlan Borchardt (of Borchhard, zoals op
de nieuwe aanwinst is vermeld). De eerste is
door S. Spoelstra beschreven In het Peperhuis
(derde serie no 4. 1966) en door
U. E. E. Vroom (derde serie no 7, 1967). Het
betrot een klok. die door sportduikers was opgehaald van de zeebodem van het Kanaal bij
Sorry Head, Torbay. Die klok heeft als
afmetingen : diameter 37 cm, hoogte 29 cm.
Het laatste artikel stelt het probleem aan de
orde of het gaat om een scheepsbel, dan wel
om een exportartikel, dat met een scntp Is
meegenomen.
Er zijn intussen verscheldene wrakken bekend
van de VOC. waarin dergelijke klokken zijn
gevonden. Dat dergelijke klokken niet de
naam van hel schip droegen behoeft geenszins uil te stutten dat het wel scheepsbellen
geweest kunnen zijn, aangezien het materiaal
aan boord van VOC en WIC-schepen vaak
gemeenschappelijk op onderscheldene
schepen achtereenvolgend werd gebruikt.
Ook E. W. Petrejus heeft over dit onderwerp
geschreven in Martners Mlrror nr. 7. 1961,
waar het gaat over een bel met opschrift
'Bakker Rotterdam Anno 1757'. die opgebaggerd is biJ Lagos, voor de kust van
Nigeria. Deze klok bevindt zich in de collectie
van het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te
Rotterdam.
De klok. die eerder In de collectie van het
Zuiderzeemuseum kwam draagt het opschrift
J. BORCHARDT FUDIT ENCHUSAE 1772 (is
J. Borchhardt heeft deze klok gegoten te
Enkhuizen).
Er Is ook een scheepsklok- of lulklok gevonden in het wrak van het VOC-schlp
'Batavia', dat in 16291s vergaan op de
Abrolhos' eilanden voor de Westkust van
West-Australië. Aanwezigheld van zulke
klokken aan boord van schepen Is dus bepaald niet beperkt geweest tot de 18de eeuw,
maar stellig kwam dit ook reeds in de
17de eeuw voor. Er is ook een klok bekend van
ongeveer gelijk voorkomen met opschrift
VOC. H{oorn) van de Hoornse kamer.
Om(rent de geschut- en klokkengieterij van
Joan Christien Borchhard te Enkhuizen is tot
nu toe niet veel bekend. HIJ kwam van
Groningen naar Enkhulzen waar hij ven 1755
tot 1777 werkte. Hij leverde een {slecht)
klokkenspel in Sneek af. In 1765 goot hij drie
klokken van het carillon van de Zuldertoren
te Enkhuizen.
In de Lutherse kerk aldaar bevindt zich een
koperen lezenaar, die door hem werd vervaardigd in 1767. In Groningen heeft hij
klokken gegoten voor twee borgen, voor een
gasthuls en voor een aantal kerken.
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