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Gestolen aquarel weer
terug in m useu m
Op de eerste dag van de kerstvakantie werd het
museum opgeschrikt door een verdwenen aquarel uit
de tentoonstelling Walvisvaart. Het bleek te gaan om
een aquarel die in 1845 was vervaardigd door Jan
Mooy. Titel: 'De walvisvangst welke in de 17de en

18de eeuw een voorname bron uitmaakte van
Hollands Welvaren'. Dit stuk van 63,7 x 45,5 cm werd
in 1977 voor / 14.000,- aangekocht met steun van de
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Vereniging Vrienden. Nu was het opeens weg. Wat
doe je in zo'n geval als muséum? Zoek je de media op
om dit wereldkundig te maken of neem je het verlies
zoals het is?
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We kozen voor het laatste. Belangrijkste redenen
De aquarel met de walvisvaarders.

hiervoor waren dat we geen onrust wilden zaaien en
anderen niet op verkeerde ideeën wilden brengen.
Ondertussen kon de politie in alle rust de diefstal

foto zuiderzeemuseum

Schilder[i gestolen uit
museum Enkhuizen

onderzoeken. Helaas leverde dat onderzoek in eerste

tot een journalist van het
Noordhollands Dagblad ons benaderde inzake de

instantie niets op,

diefstal. Hij belde met de afdeling Communicatie voor
meer informatie. ln overleg met de directeur besloten
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king over

ENKHUTZEN - Uit het Zuider-

daarop de inbreker.
De aquarel is tijdens de kerst-

zeemuseum

we informatie en een afbeelding van de aquarel
beschikbaar te stellen voor publicatie. Van het één

in

Enkhuizen

is

voor het eerst in ruim zeventien
jaar een schilderij gestolen.

kwam het ander en ook de regionale televisiezender
TV Noord-Holland stond een dag later op de stoep.
Deze media-aandacht heeft ervoor gezorgd dat het
de kennelijke dief toch wat heet onder de voeten
werd. Hij liet de aquarel achter op de voorruit van een
politiewagen bij het bureau in Enkhuizen. Dat konden we in Actienieuws van 5BS - die op dat moment
net een cameraploeg bij ons langs stuurde - gelukkig
snel kenbaar maken.

Het gaat om een aquarel van de
Noord-Hollandse schilder
Maarten Jacobz. Mooy uit 1845
waarop de walvisvangst met de
schepen De Jager, Groenlandia,
Frankendaal en Zaandam staat
afgebeeld.

De politie heeft de beschik-

Sinds 23 januari is het stuk dus weer in ons bezit.
Uiteraard gaan de verschillende sectoren de gang van
zaken rond deze diefstal nog eens uitgebreid evalue-

videobeelden met

vakantie gestolen uit het binnenmuseum aan de Wierdijk.

De directie van het museum
heeft de diefstal tot dusverre bewust uit de publiciteit gehou-

den. Nu de diefstal bekend is,
hoopt het museum dat publicatie van de aquarel helpt om het
schilderij terug te krijgen.
+Binnenland: Diefstai schilderij door raadsels omgeven

had de aandacht voor het museum ook wel positieve
effecten voor bijvoorbeeld de naamsbekendheid. De
aquarel is vanaf het begin van de voorjaarsvakantie
I
weer in zijn oude luister te bewonderen.

ren. Hoewel we hopen dat het nooit meer gebeurt,

Artikel NHD 21 januari

Van de bestuurstafel...
Op de Algemene Ledenvergadering van 19 december 2003 is de statutenwijziging goedgekeurd.
Tijdens die vergadering werd voorgesteld een commissie in het leven te roepen voor het bijpassende
nieuwe Huishoudelijk Reglement. Het bestuur
vraagt leden die hier interesse in hebben zich zo

telefonisch op nummer 0228-351251 of per e-mail:
margot.sundermeijer@zuiderzeemuseum.nl. Het is
de bedoeling een en ander zoveel mogelijk schriftelijk en het liefst per e-mail af te handelen. Als het
concept gereed is, wordt het aangeboden aan de

spoedig mogelijk aan

over worden gestemd.

te melden bij

leden. Op de jaarvergadering in juni kan er dan

Margot

Sundermeijer. Dat kan op werkdagen ('s ochtends)
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