
 

Jaarverslag St. Projector 2016 

Het bestuur van Stichting Projector is in 2016 vier maal bijeen gekomen. De  
werkgroepen kwamen 14 maal voor het uitvoerende werk overdag bij elkaar, meestal 
in het Timmermansgildehuis. Een groot deel van het jaar nam ‘nestor’ Jaap Raat het 
voorzitterschap waar. 
St. Projector heeft in het voorjaar van 2016 door het onverwacht overlijden van Theo 
Mes een zielsverwant verloren, een man die Westfriesland en de Westfriezen in 
prachtige beelden heeft vastgelegd. Zijn foto’s zijn onder andere gepubliceerd in het 
boek ‘De Gouw - De geschiedenis van een Westfriese ruilverkaveling’. (Zie: In 
Memoriam Theo Mes in jaarboek 2016 van het Westfries Genootschap.)

Nu zoekt Projector nog immer naar nieuwe mensen met kennis van - of 
belangstelling voor Westfries beeldmateriaal!  

Voor het vastleggen, verzamelen, beschrijven en archiveren van Westfries 
beeldmateriaal zijn vele uren besteed aan oude diacollecties en de fotoalbums van 
activiteiten van het Westfries Genootschap. Het opruimen van de zolder van het 
Timmermansgildehuis leverde naast vergeten beeldmateriaal ook veel verouderde 
apparatuur op dat is afgevoerd. 

Projector heeft in 2016 geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe software voor foto- 
en videobewerking en van een heuse ‘drone’: zo’n helicopterachtig machientje dat je 
100m de lucht in kunt sturen om te fotograferen of te filmen. Vooral Dick Ham is 
hierin inmiddels zeer bedreven: het besturen moet met behulp van digitale kaarten 
en een tablet. Spannende bezigheid dus, oefenen met een duur apparaat dat bijna 
uit het zicht verdwijnt … Projector gebruikt de drone voor het volgen van de 
veranderingen in het landschap, met name bij de aanleg van de N23 en de 
wijzigingen aan de Omringdijk.  

De nieuwe penningmeester Kees Kreuk heeft een nieuwe formulier ingevoerd voor 
het indienen van genummerde facturen en een iets andere werkwijze voor het 
verwerken van kosten en rekeningen. Secretaris Joke Terra heeft de verouderde 
teksten en foto’s van St. Projector op de website van het genootschap via de 
webmaster aangepast. 
Projectormedewerkers hebben in 2016 verschillende activiteiten van het 
Genootschap op foto en video vastgelegd, zoals de modeshow te Berkhout van de 
St. Kap en Dek.  
Voor het programma ‘Effe Buurten’ over Dick Schuijtemaker zijn foto’s geleverd. 
In een aantal gevallen zijn videofilmpjes beschikbaar gesteld op youtube en op de 
website van het Genootschap. 



Projector heeft alle verzamelde oude film- en videobeeld bijeengebracht op harddisk, 
ze zijn nu gemakkelijk te raadplegen of te delen met of te vertonen aan liefhebbers 
elders in de regio.  
In het najaar is men begonnen met de voorbereidingen voor de Westfrieslanddag 
van april 2017, dat op een nieuwe leest wordt geschoeid. 

Werkgroepen 

De werkgroep ‘Beeld & Geluid’  

Het boek ‘Westfriesland in Vogelvlucht’ is een succes gebleken, ook het boek ‘De 
Gouw - De geschiedenis van een Westfriese ruilverkaveling’ blijkt veel waardering te 
krijgen. De oude werkgroep ‘De Gouw’ kwam in augustus nog eenmaal bijeen om de 
zaken af te ronden. 

De werkgroep Inventarisatie en Documentatie 
Klaas Lageveen en Dick Ham hebben ook dit jaar duizenden foto’s en dia’s 
gedigitaliseerd, ze werden door Frans Leek en Jaap Raat van beschrijvingen 
voorzien in Excel. De heer Dick Bakker heeft ook in 2016 hand en spandiensten 
verricht en zijn licht laten schijnen over vraagstukken die oude films nog opleveren. 

Ook in dit verslagjaar hebben mensen zich tot Projector gewend met een schenking 
van oude of nieuwere foto’s, dia’s, kaarten en oude filmbeelden. Een schenking van 
ruim 100 filmblikken bijvoorbeeld, die helaas slechts kopieën van Duitse 
landbouwonderwerpen blijken te bevatten. 

Het blijft van het grootste belang om juist ook de bijbehorende gegevens vast te 
leggen: wie of wat zien we, waar, waarom en wat doen ze? Daarnaast blijven velen 
gelukkig bereid om belangrijk oud beeldmateriaal te laten scannen, zodat het goed 
bewaard blijft zonder dat men zijn eigen foto’s aan Projector kwijt raakt.  


