
 

Jaarverslag St. Projector 2020 

De Stichting Projector en zijn bestuur heeft in 2020 noodgedwongen een sluimerend 
bestaan geleid.  
De start van het jaar was echter veelbelovend: een nieuwe voorzitter deed zijn 
intrede in de persoon van Stan Nuveen. Het bestuur kwam begin maart bijeen om 
kennis met hem te maken en wat ideeën over het werk van Projector uit te wisselen.  

Het bleek tevens onverwachts de laatste bijeenkomst van het jaar te zijn. Nederland 
ging in ‘lockdown’ vanwege Covid-19, alle bijeenkomsten werden door het Westfries 
Genootschap afgeblazen. Onze bestuursleden zijn allen van een ‘kwetsbare 
leeftijd’… 

financiën 
Er zijn in 2020 geen projecten uitgevoerd, maar ook weinig tot geen onkosten 
gemaakt op de drone-verzekering na. 

werkgroepen 
De  werkgroepen kwamen nog op 4 dinsdagen bijeen in het Timmermansgildehuis 
voor de uitvoering van diverse projecten.  

In januari had Projector contact met vertegenwoordigers van Oud Hoorn om mee te 
kijken naar een collectie van analoge en digitale film- en fotobestanden die moeten 
worden bekeken en beschreven. De mogelijkheid wordt geopperd om samen te 
werken op de beeldbank van Oud Hoorn. Door het stilvallen van alle 
werkzaamheden is hier geen vervolg op gekomen. 
Ko Groot kwam met de vraag of Projector wilde meekijken naar wat filmpjes die hij 
aantrof in enkele parochie-archieven. Vooral de beelden van de brand en de 
restauratie van de Cunerakerk in Nibbixwoud zijn daarvan interessant voor Projector. 
De originelen gaan terug naar de betreffende archieven. 

Dick Ham heeft op verzoek van het bestuur van ‘Westfriese Molens’ een kort 
promotiefilmpje gemaakt om geld in te zamelen voor het herstel van de in 
oudejaarsnacht afgebrande molen Ceres in Bovenkarspel. 

De inventaris van de films en filmfragmenten op de mediaplayer en de backup-harde 
schijf werd ook dit jaar door Dick Ham bijgewerkt en aangevuld. Vooral het 
toevoegen van herkomstgegevens vergt veel tijd. 
Het Westfries Archief kwam met een verzoek om filmbeelden uit de jaren 1940-45 
ivm ’75 jaar Bevrijding’, een lijstje van aardige filmfragmenten is verstrekt. Daarna 
werd dit project voor onbepaalde tijd uitgesteld. 



Cita Peereboom heeft de digitalisering van het archief van de familie Nierop 
afgerond, de originelen (mooie oude portretten, prentbriefkaarten e.d.) zijn weer 
terug naar de familie.  
Ook een deel van het archief van de familie Schoof te Hem heeft Cita gescand, in 
‘Westfriese Families’ komt een artikel over deze familie van de hand van Gré Bakker-
Bruijn. 
Voor de website van het Westfries Genootschap worden diverse krantenartikelen e.d. 
gescand. 
Het project ‘foto-jaaralbums Westfries Genootschap digitaal’ lag in 2020 stil. 

Kees Kreuk en Dick Ham zijn begin maart naar de lezing ‘De rijkdom van de 
Westfriese Omringdijk’ door Michiel Bartels gegaan. Bruikbare en interessante 
achtergrondinformatie bij de werkzaamheden voor het maken van nieuw 
beeldmateriaal van deze beeldbepalende dijk. 

drone 
Een ‘preview’ van de mooie beelden die door Projector met de drone zijn gemaakt is 
te vinden op de website van het WFG en via youtube. 
Het opnieuw vastleggen van de Westfriese Omringdijk met luchtopnamen van de 
drone kon in 2020 worden voortgezet: anderhalve meter afstand houden is met de 
drone geen enkel probleem! Zo kwamen er in april opnamen van de Omringdijk 
tussen Lambertschaag en Aartswoud met een bloeiend tulpenveld en nog een 
opname bij het traject Kolhorn-Schagen. Verder van de vooroevers bij Onderdijk tot 
aan Lutjewinkel, ook hier met enkele bollenvelden en onder perfecte 
omstandigheden. Ook zijn er opnamen gemaakt van het zandspuiten bij de 
Westerdijk Hoorn.  Diverse drone-foto’s van Projector zijn opgenomen in het 
Vierkant. 
Dick Ham heeft dit jaar van de in de loop der afgelopen jaren gemaakte foto- en 
filmbeelden van de Omringdijk een film gemaakt, beelden vanuit de lucht en rijdend 
op de dijk. Het concept ervan kon nog niet door Projector worden bewonderd en 
besproken. Het bestaat uit twee delen: deel 1 Heerhugowaard over Hoorn tot en met 
Enkhuizen  16.52 min. / deel 2 Enkhuizen over Medemblik naar Alkmaar 17.19 min. 

Aanwinsten 2020 
Het in ontvangst nemen en verwerken van aanwinsten lag na 3 maart 2020 stil. 
De heer Henk Jacobsz. uit Alkmaar bracht ons voordien nogmaals een mooie 
aanwinst: een album met goed gedocumenteerde filmpjes over onze regio, 
waaronder ook eigen werk. 

 




