
Facebookverslag 2019 

De FaceBook pagina van Vereniging Oud Hoorn werd in 2013 aan gemaakt 

door drie enthousiaste (actieve) leden, ter promotie van de vereniging, en dan 

in de eerste plaats de populaire stadswandelingen die door onze gidsen 

worden gelopen in de zomermaanden. De pagina begon in die eerste maand 

met een stuk of tien ‘likes’, anno 31 december 2019 wordt onze pagina ‘leuk’ 

gevonden door 1605 mensen. En sinds er een ‘knop’ op de website is geplaatst, 

komen er bovendien méér mensen vanaf daar op de FB-pagina. 

Er gebeurde veel op FaceBook het afgelopen jaar: we probeerden zo 

actueel mogelijk te zijn, foto’s te delen van gebeurtenissen en 

evenementen (zoals Open Monumentendag), en meer interactie te 

hebben met aan Hoorn gewijde groepen – zoals “Hoornse verhalen, 

mensen en foto’s” – en andere pagina’s van historische en culturele 

organisaties. Op dat vlak zijn er nog wel verbeteringen mogelijk: er is 

een groot aantal pagina’s en groepen die aan de historie van Hoorn 

(als stad en als gemeente) gewijd zijn. Hoe kunnen we elkaar beter 

op de hoogte houden van evenementen die aanstaande zijn? Wat is 

het positieve effect van het delen van een ‘evenementpagina’ 

bijvoorbeeld? Hoe spelen we er op in als het Westfries Archief iets 

organiseert, de Vereniging Carillon Hoorn, Comité 40-45, of historisch genootschap Blokker. 

En publieke discussie zoals over bomenkap in Hoorn (de Canadese populieren aan de 

Westerdijk, het bosplantsoen bij het Plukkerspad te Blokker) doen de gemoederen hoog 

oplaaien. Bij de discussie over de bomen aan de Westerdijk laaiden de gemoederen tussen 

voor- en tegenstanders van kap ook hoog op, nadat we een historische foto uit onze 

beeldbank plaatsten, waarop te zien was dat er in de jaren vijftig nog veel meer bomen 

stonden, en nog géén auto’s geparkeerd. Wat dat betreft is onze eigen beeldbank een fraaie 

bron van informatie en afbeeldingen. Die historische foto’s doen het altijd goed! 

Dat lijkt ook wel uit een globaal opgestelde top vijf van populairste berichten:  

1. Foto van Café ‘De Volendammer’ eind jaren vijftig (13 juni 2019). Deze bereikte ruim 

4800 personen, kreeg 119 ‘likes’, 4 x geweldig en er waren 21 opmerkingen over hoe 

bijzonder en gezellig het vroeger was.  

2. Naar aanleiding van een bericht over een tekort aan ambachtelijke bakkers een oude 

foto van het pand van brood- en banketbakkerij J. Bergsma, Breed 36, uit de collectie 

van Chiel van de Zel (8 juli 2019). Die bereikte ruim 4300 personen, kreeg 102 ‘likes’, 

1 x geweldig en 2x verbluft. Er waren 19 opmerkingen, ook over andere bakkers.  

3. Een stukje over Dieuw van Vliet en Aaf Dell, met foto’s van de plaquette Grote Oost 

en hun gezamenlijk graf (12 augustus 2019). De aanleiding was de op 12 augustus 

georganiseerde pride-optocht tijdens de Hoornse kermis.  Dit bericht bereikte 2563 

mensen, kreeg 45 ‘likes’, 20 x geweldig. Er waren 15 opmerkingen, onder andere 

door Horinezen die nog bij Aaf Dell in de klas hebben gezeten en daar goede 



herinneringen aan hebben: “(…) Juffrouw Dell was mijn onderwijzeres in klas 1 en 2 van de 

lagere school. Zij heeft ons geleerd te herdenken zonder haat.” 

4. Het gedicht ‘SYNDROOM '40-'45’ van Truus Menger met foto’s van één van haar 

beelden en een foto van haarzelf (3 mei 2019). Deze kreeg 91 ‘likes’, werd 46 x 

geweldig bevonden er er waren 22 mensen verdrietig. Er werden 36 opmerkingen 

gemaakt, zoals “(…) Schat van een vrouw. Heel bijzondere vrouw. Het was me een eer om 

haar te hebben gekend.” Er waren 13 deelacties, onder andere door Comité 40-45.  

5. Een in memoriam voor Ruud Spruit met afbeelding, een tekening door zijn dochter 

Wiebke (3 februari 2019). Deze bereikte 988 personen, er waren 6 ‘likes’, 6 mensen 

waren verbluft en maar liefst 16 verdrietig. Er werden drie opmerkingen gemaakt.  

Twee in memoriam filmpjes, gewijd aan de in 2009 overleden Harry van Lunteren en de in 
2014 overleden Feico de Leeuw werden hoog gewaardeerd, met name door nabestaanden 
en mensen uit hun vriendenkring. Vooral omdat beide personen veel voor de Hoornse 
cultuur hebben betekend (en Van Lunteren bovendien bijdroeg aan het versterken van het 
historisch besef in Hoorn). Het fotofilmpje in november over de boekpresentatie van ‘Hier is 
alles gewoon, dat spreekt’ (het boek van Egbert Ottens) trok veel bekijks en kreeg eveneens 
veel waardering. Bewegend beeld trekt de aandacht, blijkt opnieuw. 
 
Overigens wat historisch besef betreft: een iets kritische opmerking over de aanvankelijk 
eenzijdige benadering van het thema ‘De Gouden Eeuw’, onder verwijzing naar kolonialisme 
en slavernij in het verleden, ontlokte een volger van onze pagina het verwijt dat “nu ook Oud 
Hoorn blijkbaar oikofobisch is geworden”. Dat zijn we uiteraard niet, maar er moet toch wel 
ruimte zijn om alle facetten van onze landelijke en stedelijke geschiedenis te belichten en te 
beschrijven. Dat is in een jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren van groot belang. 

Tenslotte nog drie verbeterpunten:  

1. Iets beter letten op wat we schrijven. Een bericht over het uitreiken van de boeken 
van Egbert Ottens aan de mensen die vooraf besteld en  betaald hadden wekte de 
indruk dat ze ‘gratis’ werden uitgedeeld.  

2. Wat al eerder gezegd is: een betere afstemming met de beheerders van andere FB-
pagina’s en websites, zoals van Erfgoed Hoorn, Comité 40-45, Carillon Hoorn. 

3. Een extra (derde persoon) die de FB-pagina helpt beheren zou welkom zijn. We 
kunnen niet altijd overal aanwezig zijn. Er zijn bovendien berichten die we regelmatig 
moeten lezen en beantwoorden (of doorsturen naar de vereniging). En een extra 
persoon (een jongere, of vrouw) brengt nog méér variatie 
in de berichtgeving. 

We hopen op een historisch enerverend en verrijkend 
2020, óók op FaceBook. Met nog meer interactie met 
onze leden en volgers.  
 
Sebastiaan Hol  
Jan Floris  Omslagfoto 10-08-2019, kreeg 30 'likes'. 

https://www.facebook.com/comite4045hoorn/

