Jaaroverzicht Katwijks Museum 2020
Het beknopte jaaroverzicht van het Katwijks Museum ontkomt niet aan het stempel Covid-19. Het jaar 2020
was voor het Katwijks Museum wel een heel bijzonder jaar. Wat in december 2019 in de regio Wuhan in
China begon als de uitbraak van het ‘Coronavirus’ was medio februari 2020 al uitgegroeid tot een pandemie
waarbij het virus in heel Europa was doorgedrongen. Om het virus zo goed mogelijk in bedwang te houden
nam de Nederlandse regering vergaande maatregelen. Deze hadden een grote impact op het
maatschappelijke en culturele leven in Nederland.
Zo werden musea medio maart 2020 gesloten en konden deze pas weer na enkele maanden beperkt
worden opengesteld. Ook voor het Katwijks Museum betekende dit dat geplande tentoonstellingen
moesten worden uitgesteld en dat alle jaarlijkse evenementen uiteindelijk geen doorgang konden vinden.
Voor het bestuur en medewerkers was het een periode van improviseren en het vertalen van landelijke
richtlijnen naar de lokale situatie van het Katwijks Museum. De gezondheid van de medewerkers had
daarbij de hoogste prioriteit. Niet alle vrijwillige suppoosten bleken inzetbaar en toen in juni 2020 weer
bezoekers konden worden ontvangen, was dat alleen maar in de middag en na afspraak. In december 2020
moest ook het Katwijks Museum, bij een sterke toename van het aantal besmettingen, opnieuw de deuren
sluiten.
Het activiteitenoverzicht in dit beknopte jaarverslag van het Katwijks Museum is dan ook veel korter dan
gebruikelijk. Door de sluiting van het Katwijks Museum droogde niet alleen het museumbezoek op. De
maatregelen met betrekking tot publiekssamenkomsten hadden ook hun weerslag op het gebruikelijke
patroon van de verschillende werkgroepen van het Genootschap Oud Katwijk. Vrijwel alle activiteiten van
onze vrijwilligers kwamen stil te liggen.
Maar het was gelukkig niet allemaal kommer en kwel in het verenigingsjaar 2020. Met veel inspiratie en
improvisatie wist de Tentoonstellingscommissie in 2020 toch een drietal bijzondere exposities te
organiseren.


100 jaar Quick Boys. In februari 2020 werd in nauwe samenwerking met deze jubilerende
voetbalvereniging een sfeervolle tentoonstelling ingericht. Met veel fotomateriaal en documenten
werd de geschiedenis van de club weergegeven. De tentoonstelling kon op grote belangstelling van
voetbalminnend Katwijk rekenen.



In september opende wethouder Jaco Knape de tentoonstelling ‘75 jaar bevrijding Katwijk’. Nadat in
mei alle evenementen ter herdenking van de bevrijding in 1945 waren afgelast, besloot het bestuur
van het Katwijks Museum toch om in twee zalen een kleine expositie over dit onderwerp in te
richten. Deze expositie had een sterk educatief karakter. Op panelen werd in chronologische
volgorde steeds met teksten en foto's een aspect van de Tweede Wereldoorlog in Katwijk belicht.
Deze foto expositie werd aangevuld met voorwerpen uit de oorlogsperiode. Van het Valkenburgs
Torenmuseum werden enkele unieke objecten uit de meidagen 1940 geleend. Zoals een Duitse
parachute die door een boer was gevonden in zijn weiland en die 60 jaar op een zolder had gelegen.
En ook de kentekenplaat van de auto van dokter Hueting. Deze arts kwam op 10 mei vast te zitten in
Valkenburg. Hij verleende vier dagen en nachten lang eerste hulp aan de Valkenburgse
burgerslachtoffers maar ook aan gewonde Duitse parachutisten. Een brief, afkomstig van de
Opperbevelhebber van de Wehrmacht in Nederland, generaal Friedrich Christiansen, die hem
hiervoor persoonlijk bedankte, werd geëxposeerd naast de kentekenplaat van zijn auto. Overigens,
veel meer dan de kentekenplaat bleef er niet van de auto over...
De groepen 8 van de basisscholen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg werden in de gelegenheid
gesteld om deze tentoonstelling te bezoeken. De Educatiecommissie van het Katwijks Museum
stelde hiervoor een speciaal programma op. Onder andere werd een brochure samengesteld waarin
synchroon met de panelen van de foto expositie aan de scholieren uitleg werd gegeven over de

Tweede Wereldoorlog in Katwijk. Jammer genoeg werd ook dit succesvolle programma
onderbroken door de 2e Coronagolf.


Eveneens in september werd de schilderijententoonstelling ‘De kracht van Katwijk in de
schilderkunst’ ingericht. Met een financiële bijdrage van de Vereniging Rembrandt wist de
Tentoonstellingscommissie een prachtige tentoonstelling in te richten van de mooiste werken uit de
collectie van het Genootschap Oud Katwijk. Topstuk en ‘eye catcher’ van deze expositie is de
nieuwste aanwinst van het Genootschap, namelijk het schilderij ‘Strandgezicht met visverkopers te
Katwijk’ uit 1641 van Jan van Goyen. Dit voor Katwijk unieke schilderij kon door het Genootschap
worden aangekocht met een substantiële bijdrage van de Vereniging Rembrandt, Stichting SNS
Fonds Katwijk, Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum en de gemeente Katwijk. Op 19
september werd deze tentoonstelling geopend door mevrouw Fusien Bijl de Vroe, directeur van de
Vereniging Rembrandt.

Behalve met de aankoop van voornoemd schilderij van Jan van Goyen, werd de collectie van het
Genootschap Oud Katwijk ook nog verrijkt met verschillende andere objecten die aan het Genootschap
werden geschonken of met steun van Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum konden worden
aangeschaft. Waaronder schilderijen van Tjerk Bottema, Gerhard 'Morgenstjerne' Munthe en de sculptuur
‘Le hâleur de Katwijk’ van Constantin Meunier.
Een ander bijzonder moment in 2020 was de overdracht van de voorzittershamer van het Genootschap Oud
Katwijk/Stichting Katwijks Museum tijdens de algemene ledenvergadering van het Genootschap. Na een
voorzitterschap van 20 jaar droeg Hans Schonenberg zijn functie over aan Cor Zwaan. Gedurende twee
decennia gaf Hans op energieke wijze leiding aan de ontwikkeling van het Genootschap en het museum.
Mijlpalen waren de grote verbouwing in 2007, de inrichting van de zolderexpositie in 2016 en de uitbreiding
van het schilderijendepot in 2019. Daarnaast was er in deze periode een kwantitatieve en kwalitatieve
versterking van de collectie van het Genootschap.
Het bestuur kijkt terug op een enigszins teleurstellend jaar 2020. Maar zij is trots op datgene wat ondanks
alle beperkingen toch door de vrijwilligers van het Genootschap en de medewerkers van het museum tot
stand is gebracht.
Maarten van der Plas, secretaris GOK/Katwijks Museum

