
1. Aantal volgers, zijnde de mensen die onze pagina 'leuk' vinden: Vandaag 8 januari zijn dat 

er 1056. Ter vergelijking, de FB-pagina's van steden van vergelijkbare omvang (met een 

historisch stadscentrum): Oud Leeuwarden heeft 2042 volgers, Historische Vereniging 

Alkmaar heeft 709 volgers, Historische Vereniging Gouda heeft 394 volgers. Het Westfries 

Museum heeft 1636 'likes' (volgers). 

2. Wanneer zijn onze fans online? Welnu, onze FB-pagina wordt vooral overdag bekeken, 

tussen 7 en 8 neemt het aantal bezoekers heel snel toe. Het loont extra om rond deze tijd een 

opvalend bericht te paatsen. Ook tijdens de lunch - tussen 12 en 14 uur - zijn er meer 

bezoekers, en 's avonds wordt het meeste gekeken en gereageerd.  

3. Het populairst zijn foto's van Hoorn, hetzij historische foto's of een mooie foto van nu. 

Bijvoorbeeld de op 26 december 2016 geplaatste foto van de Kaaswaag, met de tekst 

'Domweg gelukkig op de Kaasmarkt' werd ruim 1200 keer bekeken, door 638 'fans' en door 

573 niet-fans (dat zijn dus mensen die we voorbij komen, maar de pagina nog niet 'geliked' 

hebben). Een andere populaire foto was de op 4 mei geplaatste historische foto van de 

voormalige (afgebroken) synagoge aan de Italiaanse Zeedijk. Deze had een 'bereik' van ruim 

1300 personen. Deze had bovendien 40 'likes' (waarvan zes de huilende emoticon), en 

ontlokte 16 reacties. Het plaatsen - met toestemming - van door anderen gemaakte mooie 

foto's, zoals die van Regina Maria de Jager of Benno Ellerbroek levert eveneens positieve 

reacties op... 

4. Het meest bekeken en gelezen bericht was dat over de mogelijke uitverkiezing van Hoorn 

als mogelijk beste erfgoedgemeente van Nederland (1 november 2016), met 1932 bereikte 

personen en 43 vind-ik-leuks, reacties en deelacties. Het tweede meest bekeken en gelezen 

bericht was die over het overlijden van onze gewaardeerde stadsgids Gerard Beemsterboer. 

Deze bereikte 1586 personen en ontlokte 51 reacties, opmerkingen en deelacties. 

5. Alle berichtgeving - hetzij gedeeld vanaf de FB-pagina van het Westfries Museum, of zelf 

geschreven - over de teruggekeerde gestolen kunst waren heel populair. Dat geldt eveneens 

voor de aankondigingen van wandelingen in de zomer en in de kerstperiode.  

 


