
 

Jaarverslag St. Projector 2017 

Het bestuur van Stichting Projector is in 2017 vier maal bijeen gekomen.  
Ook in 2017 nam Jaap Raat het voorzitterschap waar voor de zeer gewaardeerde 
voorzitter Klaas Molenaar die ons op 6 april 2017 toch nog plotseling is ontvallen. St. 
Projector mist in hem een stimulerend bestuurslid en een daadkrachtige voorzitter. 
De vele verdiensten van Klaas staan beschreven in het ‘In Memoriam’ in het jaarboek 
van 2017 en in het Westfries Biografisch Woordenboek (WBW). 
Op 4 december 2017 bestond de St. Projector, de opvolger van de ‘Filmcommissie’ 
van het Genootschap, precies 30 jaar. 

Westfrieslanddag 
Tijdens deze ‘promotiedag’ van het Westfries Genootschap op zaterdag 8 april 2017 
bij hotel Van der Valk in Hoorn heeft de St. Projector een bijdrage geleverd door het 
vertonen van een selectie filmpjes uit de periode 1924-2015 met voor eenieder iets 
uit zijn eigen woonomgeving. Het filmzaaltje was steeds tot de laatste stoel bezet en 
de bezoekers hadden veel waardering voor de presentatie. Verder werden in een 
‘boardroom’ de diaseries ‘Kijk op Westfriesland’, ‘Raadhuizen in Westfriesland’, 
‘Voormalige werkmanshuisjes’ en ‘Kerken in Westfriesland’ vertoond. 
Ook werd uitgelegd wat er aan beeldmateriaal door St. Projector wordt verzameld en 
beschreven en waar en hoe het (in samenwerking met het Westfries Archief) wordt 
bewaard voor de toekomst. Daarnaast werkte Projector mee aan de presentatie van  
de Commissie Geschiedschrijving.  

Projector ondersteunde met beeldmateriaal het deelproject ‘Ruilverkaveling’,  
onderdeel van het project  ‘Metamorfose van Westfriesland’ van de Commissie 
Geschiedschrijving. 

Drone 
Aan de opdracht van het Westfries Genootschap voor ’t vastleggen van de aanleg 
van de Westfrisiaweg N23 wordt nog met behulp van de drone gewerkt. De ‘piloot’ 
Dick Ham weet met assistentie van enkele andere werkgroepleden prachtige 
luchtopnamen te maken. Ze zijn in diverse montages te zien op de website en via 
youtube. 
Zo wordt ook de Westfriese Omringdijk met de drone opnieuw in beeld gebracht, en 
hoe! Projector hoopt eind 2018 de opnamen voor zowel het project Westfrisiaweg als 
het project Westfriese Omringdijk te voltooien.  

Werkgroepen 
De  werkgroepen kwamen 16 maal voor het uitvoerende werk overdag bij elkaar, in 
het Timmermansgildehuis of ergens ‘in het veld’. 



De werkgroep ‘Beeld & Geluid’  

Projectormedewerkers hebben in 2016 verschillende activiteiten van het 
Genootschap op foto en video vastgelegd.  
Op 24 juni heeft Dick Ham video-opnamen gemaakt van het nagespeelde ‘beleg van 
Medemblik’ door ‘Grote Pier’ anno 1517 dat zich afspeelde op het voorplein van  
kasteel Radboud. 

Bij de presentatie van het jaarboek op zaterdag 1 juli zijn opnamen gemaakt  van de 
uitreiking van het eerste exemplaar aan Theo en Ans Spil in hun Bakkerijmuseum te 
Medemblik.  
De activiteiten op de Westfriezendag van 2 september zijn door Frans Leek 
vastgelegd op foto en door Dick Ham op video: de Algemene vergadering, de 
uitreiking  van de Westfrieslandprijs, de excursie naar Broek op Langedijk met 
vaartocht door het Duizend Eilandenrijk. 
Frans heeft ook de foto’s gemaakt op de  Najaarsstreekmiddag op 4 november te 
Wognum. Zowel het interieur van boerderij Welgelegen is vastgelegd als ook de 
bijeenkomst daarna in de Hervormde Kerk. 
Alle verzamelde filmbeelden (van 1924-heden) worden digitaal opgeslagen in de 
mediaplayer en zijn door Dick Ham beschreven in een praktisch overzicht. 

De werkgroep Inventarisatie en Documentatie 
In de zoektocht van Projector naar nieuwe mensen met kennis van - of belangstelling 
voor Westfries beeldmateriaal heeft Cita Peereboom zich in oktober gemeld om de 
werkgroep te versterken.  

Voor deze werkgroep is dit jaar een A3 printer/scanner aangeschaft. 
Klaas Lageveen en Dick Ham hebben weer vele foto’s en dia’s gedigitaliseerd.  
Daarnaast zijn ook krantenknipsels uit de grote collectie die Netty Zander over 
Westfriesland heeft aangelegd door Klaas en Cita Peereboom gescand. Ze werden 
gerubriceerd, van beschrijvingen voorzien en in Excel ingevoerd. 
Jaap Raat hield zich voornamelijk bezig met de beschrijving van de foto’s in de 
fotoboeken van het Genootschap (1982-1999) waarvoor zijn goede geheugen van 
onschatbare waarde blijkt. Zijn verslagen van de werkzaamheden van de 
werkgroepen zijn onmisbaar voor de onderlinge communicatie. 

De heer Dick Bakker heeft in 2017 vele hand en spandiensten verricht, hij bracht 
vanuit verschillende hoeken nog oud beeldmateriaal in.  

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 vanmevr. Fien Mes leverde vele foto’s op die Theo Mes maakte van 
De Gouw en diverse landschapsfoto’s.  
-  Van Rutger Slager uit Bovenkarspel ontving Projector een film die zijn vader in 
1964 van het bollenbedrijf Mantel in Bovenkarspel heeft opgenomen. Een historisch 
gezien waardevolle film waarvan de kwaliteit helaas nog matig is.  
- De video die Cees Langendijk maakte bij Aris Bouwens, met zijn relaas en grappen 
over de oude dorpswinkeltjes, is opnieuw in de collectie opgenomen. 



- Dick H. heeft op verzoek van Henk Kok van de toneeluitvoering ’t Anzoek’ een 
aantal dvd’s gemaakt omdat het toneelstuk niet meer wordt opgevoerd. De opname 
mag door Projector worden vertoond. 
- Van de ‘ruïneloog’ Dirk Beemster uit Hoorn te zijn foto’s van allerlei bouwvallen in 
Westfriesland ontvangen. Nadat is aangegeven waar de foto’s zijn gemaakt is deze 
collectie doorgegeven aan het Westfries Archief. 

Restanten en niet gebruikt filmmateriaal, ooit opgenomen door Daan Pool, heeft 
Projector afgestaan. Het is ondergebracht in het filmmuseum in Noord Scharwoude 
(Het Geoffrey Donaldson Instituut (GDI). 


