
 

Jaarverslag St. Projector 2018 

Het bestuur van Stichting Projector heeft in 2018 vier maal vergaderd, nog steeds 
onder tijdelijk voorzitterschap van Jaap Raat. In januari werd alsnog het 30-jarig 
jubileum van de stichting op bescheiden wijze gevierd. 
Enkele bestuursleden werden dit jaar getroffen door akelig ziek en zeer, waardoor 
bepaalde werkzaamheden op een lager pitje kwamen te staan. Oud-bestuurslid Dick 
Bakker heeft in 2018 weer hand en spandiensten verricht, via zijn vele contacten 
brengt hij nog regelmatig beeldmateriaal in.  

Triest was het overlijden van het oud-bestuurslid Bert Kölker, op 20 januari te Lisse. 
Zijn verdiensten voor de St. Projector en voor het Genootschap werden beschreven 
in het jaarboek van 2018, op de website en in het Vierkant. 
In september kon het bestuur worden uitgebreid door toetreding van de enthousiaste 
Cita Peereboom. Maar het is helaas nog niet gelukt om een nieuwe voorzitter te 
vinden … 

Door een vonnis van de kantonrechter te Leiden op 5 april 2018 vraagt de 
Auteurswet opnieuw aandacht. Er moet veel meer tijd en aandacht worden besteed 
aan het achterhalen en vastleggen van herkomst en auteursrechten van het 
verzamelde beeldmateriaal. Een gevolg hiervan is ook dat beeldmateriaal van 
Projector dat door het Westfries Archief werd gepubliceerd op internet voorlopig 
alleen in de studiezaal kan worden geraadpleegd. 

Drone 
De opdracht van het Westfries Genootschap voor ’t vastleggen van de Westfrisiaweg 
N23 voor en na de reconstructie is door Dick Ham is voltooid. Het staat nog niet vast 
tot welk product deze video- en foto-opnamen zullen worden verwerkt. Een ‘preview’ 
van de interessante beelden is te vinden op de website en via youtube. 
Ook het opnieuw vastleggen van de Westfriese Omringdijk met de drone, door de 
onvermoeibare ‘piloot’ Dick Ham, zal in 2019 worden voltooid. 
Het regelen van de verplichte verzekering van deze ‘vliegende camera’ bleek nog wel 
een dingetje vanwege de vele eisen en voorwaarden, maar dit kon uiteindelijk naar 
tevredenheid worden opgelost. 

Werkgroepen 

De  werkgroepen werkten op 16 dinsdagen samen in het Timmermansgildehuis aan 
de diverse projecten, daarnaast werd er thuis of ‘op locatie’ nog goed werk verzet. 



werkgroep ‘Beeld & Geluid’  

Er zijn weer diverse activiteiten van het Genootschap vastgelegd. Willem Zwier is 
bereid gevonden om te helpen bij dit werk, een welkome versterking. Frans Leek 
heeft de Voorjaarsstreekmiddag op foto voor zijn rekening genomen en de 
Najaarsstreekmiddag in Kolhorn.  
Dick Ham zorgde bij diverse activiteiten voor video-opnamen, zoals bij de presentatie 
van het jaarboek op zaterdag 30 juni in Oosterblokker en de uitreiking van het eerste 
exemplaar aan Cor Blom. 

De inventarisatie van de films en fragmenten op de mediaplayer en de backup-harde 
schijf werden geactualiseerd. 

Aan de leden van Kap en Dek heeft Dick wat oud filmmateriaal verstrekt.   
Het Museum Sterkenhuis te Bergen verkreeg filmmateriaal over de Westfriese 
klederdracht t.b.v. de tentoonstelling ‘Mooie Plooi’. 
De St. Projector heeft verzorgingshuis Sorghvliet toestemming gegeven voor de 
vertoning van de film ‘Het Grootslag’ 2018  t.b.v. een filmmiddag voor de bewoners.  
Oud-Enkhuizen heeft de film 'Leven en werken vd Westfriese boer van Daan 
Pool'  en ook Grootslagfilm vertoond. Hiervoor heeft Projector een vergoeding 
ontvangen. 
Voor diverse mensen en instellingen konden vragen worden beantwoord of 
beeldmateriaal worden geleverd, zoals aan het onderzoek ‘Bewogen landschap’, een 
samenwerking van de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid, en Landschap N-H. 

werkgroep ‘Inventarisatie en Documentatie’ 

Een aantal boeken over de ruilverkaveling De Gouw zijn in consignatie gegeven bij 
de fa. Stumpel, verder zijn ze nog beperkt verkrijgbaar bij het secretariaat van het 
Westfries Genootschap. 
Na 12 jaar heeft de laptop van Klaas Lageveen het begeven en is deze vervangen. 
Hierna kon Klaas het scannen van foto’s en documenten hervatten, waaronder de 
vele landschapsfoto’s in twee albums en drie dozen met materiaal van Theo Mes. 
Frans Leek en Dick Ham brengen veel tijd zoek met het beschrijven van 
beeldmateriaal, meer hulp zou toch welkom zijn. 
De voortgang project ‘foto-jaaralbums Westfries Genootschap digitaal’ vordert 
gestaag: Dick Ham heeft met Klaas Lageveen alles gescand, Joke is bezig met het 
invoeren van de informatie die Jaap Raat heeft opgetekend. 
Cita Peereboom heeft zich verdienstelijk gemaakt met het scannen en beschrijven 
van vele krantenknipsels die de werkzaamheden en activiteiten van het Westfries 
Genootschap betreffen. Verder heeft zij het initiatief genomen om Projector ook een 
actieve rol op Facebook te geven. Regelmatig worden nu foto’s op Facebook 
getoond met de vraag wie informatie kan geven over plaats, gebeurtenis, personen 
etc. Er komen zeer bruikbare reacties binnen waarmee de beschrijvingen kunnen 
worden aangevuld. Ook korte filmfragmenten werdenop Facebook getoond.  
In het najaar werd tijd vrijgemaakt voor het scannen en verwerken van geleende 19e 
eeuwse fotoalbums, met ook krantenknipsels en stamboomgegevens (samengesteld 
door Klaas Balk te Wijdenes in 2002) van de familie Nierop uit Wijdenes. Dit alles werd 



in digitale vorm doorgespeeld aan Westfriese Families. Jammer dat ook bij deze 
portretten veel namen ontbreken. 
De beamer werd uitgeleend aan Netty Zander voor de cursus ‘Kennismaken met 
Westfriesland’. 

aanwinsten 

St.Projector is blij gemaakt met diverse schenkingen van oude of nieuwere foto’s, 
dia’s, kaarten en oude filmbeelden, door oplettende mensen langsgebracht in het 
Timmermansgildehuis. 
Uit de nalatenschap van Theo Mes ontving men twee albums met voornamelijk 
landschapsfoto’s, waarschijnlijk gemaakt voor de uitgave ‘Westfriesland Toen en Nu’, 
en drie dozen met losse foto’s en een usb-stick. 
Uit de nalatenschap van Bert Kölker: twee DVD’s getiteld ‘Gevelstenen Enkhuizen en 
Hoorn’ en ‘Gevelstenen Westfriesland van Benningbroek tot Zijpe’ (2015)  
Nog onbekende herkomst : een album met foto’s van boerderijen (brenger heeft 
geen naam achtergelaten). 
Van Jan Smit: diverse foto’s van activiteiten van het WFG en andere onderwerpen 
Van P. van Dok: foto’s van de familie Van Dok te Schellinkhout (wonend in de 
Steenen Kamer) en van o.a. de families Trompetter, Wijdenes, Speets en Stapel, uit 
de periode van ongeveer 1910 – 1940. 
Uit de nalatenschap van Maarten Dekker kwam een foto van de tuinbouwveiling te 
Medemblik. 
Via Jan Smit een cd over de geschiedenis en nieuwbouw van korenmolen ‘De 
Gouden Engel’ te Koedijk, uitgebracht door St.Johannes Bos te Koedijk.  



 
Dick Ham legt menig activiteit van het Westfries Genootschap op video vast 

 

Frans, Dick en Jaap op pad met de drone om de Omringdijk vast te leggen. 



 
Selecteren, scannen, inventariseren, lokaliseren ….  

 
Cita met een klus voor Westfriese Families 


