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V O O R W O O R D

STILSTAND EN VOORUITGANG

Het waren twee bijzondere jaren. 

Jaren om niet snel te vergeten, de 

museumjaren 2020 en 2021. Terugkijkend 

kunnen we ze in twee woorden typeren: 

stilstand en vooruitgang. 

Eerst maar de stilstand. Vanaf 2016 zagen 

we onze bezoekcijfers gestaag stijgen. 

In 2019 eindigde de teller op 54.000 

bezoekers, een absoluut record. We stonden 

in de startblokken om dit record in 2020 te 

verbreken, maar toen brak de coronacrisis 

uit. Voor het eerst in ons 142-jarig bestaan 

bleven de deuren in vredestijd voor 

langere tijd dicht. In 2020 waren we vijf 

en in 2021 zelfs zes maanden fysiek voor 

publiek gesloten. Het museum kwam 

in deze maanden letterlijk tot stilstand, 

met alle gevolgen van dien: veel lagere 

bezoekcijfers, daardoor maandenlang 

geen inkomsten, tentoonstellingen die 

niet konden doorgaan, openingen die 

we moesten afgelasten en weinig tot 

geen aansprekende publieksactiviteiten – 

normaal gesproken onze grote kracht. 

Zelfs ons schip de Halve Maen nam in 

april 2020 na vijf intensieve, maar hele 

mooie jaren met stille trom afscheid van 

zijn thuishaven. Daar waar in mei 2015 

duizenden mensen het museumschip in 

Hoorn verwelkomden, stond nu slechts een 

handjevol genodigden op de kade om het 

schip uit te zwaaien. Meer publiek mocht 

vanwege het risico op besmetting niet bij 

elkaar komen. Het afscheid en het vertrek 

van het schip was 

desondanks voor 

iedereen te volgen. 

In recordtijd zetten 

we een livestream 

van het afscheid 

van de Halve Maen 

op, met prachtige 

dronebeelden van 

de haven en het 

wegzeilende schip. Deze actie is typerend 

voor de creativiteit en de flexibiliteit 

waarmee we op de plotselinge lockdown 

reageerden. We schakelden à la minute over 

op een online programmering, staken met 

een duivenknipactie alle zorgprofessionals 

een hart onder de riem en hielden het 

noodgedwongen aan huis gebonden 

publiek met wekelijkse vlogs en podcasts 

betrokken bij het museum. 

Om te voorkomen dat ook de hele 

tentoonstellingsprogrammering stil 

zou komen te liggen, verkenden we de 

mogelijkheden van online exposities. 

Dit resulteerde in de waardevolle en 

vernieuwende online 

presentatie PALA 

- Nutmeg tales of 

Banda, die in mei 

2021 online ging. 

Hiermee schonken 

we aandacht aan 

de massamoord die 

Jan Pietersz. Coen 

400 jaar daarvoor 

liet aanrichten op de Banda-eilanden. Niet 

alleen vorm en inhoud waren vernieuwend, 

PALA (Indonesisch voor nootmuskaat) bood 

toegang tot verhalen over deze gruwelijke 

gebeurtenis die tot dan toe niet bekend en 

gehoord waren. Verhalen vanuit Bandanees 

en Moluks perspectief, geschreven en 

samengesteld door een redactieraad die 

grotendeels uit academici, deskundigen 

en actievoerders met een Molukse en 

Indonesische achtergrond bestond. Het 

Westfries Museum stelde zich hierbij op als 

ontmoetingsplaats en platform.  

  

Never waste a good crisis is een wijsheid 

die wij in de coronacrisis volledig ter 

harte namen. We zijn doorlopend blijven 

vernieuwen en zochten naar alternatieve 

manieren waarmee we mensen - ondanks 

de sluiting - toch bij onze collectie en ons 

verhaal konden blijven betrekken. Daarin 

zijn we in die twee jaar gegroeid en hebben 

we ondanks - of misschien juist wel dankzij 

- de crisis vooruitgang geboekt. Datzelfde 

geldt voor de toekomstplannen van het 

museum. Die plannen leken in 2019 op een 

dood spoor te belanden, mede door een 

minder rooskleurig gemeentelijk financieel 

meerjarenperspectief. Maar dankzij de 

inzet, expertise en het enthousiasme van 

een multidisciplinair projectteam werd het 

We bleven vernieuwen en 
zoeken naar alternatieve 

manieren om mensen toch bij 
onze collectie en ons verhaal te 

betrekken
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geloof in de noodzaak en potentie van een geheel 

vernieuwd Westfries Museum nieuw leven ingeblazen. 

In september 2021 kon de gemeenteraad zich 

uitspreken over een goed doordacht en doorgerekend 

projectplan voor de vernieuwing van het museum, 

uitgewerkt in vier varianten. De Raad koos uiteindelijk 

in grote meerderheid voor onze voorkeursvariant, 

die ook door het College was voorgesteld. Een 

variant die niet alleen de toekomst van de 

monumentale museumhuisvesting veiligstelt, maar 

ook de voorwaarden creëert voor een succesvolle 

en toekomstbestendige opzet van een vernieuwd 

Westfries Museum, waarin we het goede behouden, 

maar ook vele nieuwe wegen zullen inslaan.

Zo gezien zijn we als museum goed uit de crisis 

gekomen. Dat is te danken aan de flexibiliteit van 

het museumteam, maar ook aan de coronasteun van 

de gemeente Hoorn, de Provincie Noord-Holland en 

de bijdragen van het Mondriaan Fonds. Deze steun 

heeft ons financieel door een moeilijke periode 

heen geholpen en er aan bijgedragen dat we nu 

vol vertrouwen en met een vat vol plannen naar de 

toekomst kunnen kijken.

Ad Geerdink

April 2022

V O O R W O O R D
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2020

Een magische en uitdagende tentoonstelling van papier: dat 

was ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de kunst’. Beeldend 

kunstenaar en tentoonstellingsmaker Eline Janssens liet 

zich voor deze expositie inspireren door leven en werk van 

de 17e-eeuwse knipkunstenaar Joanna Koerten. Precies een 

week na de opening moesten we tijdens de eerste lockdown 

onze deuren sluiten, een tweede zou volgen in het najaar. 

Hierdoor hielden we de expositie bijna een heel jaar in onze 

programmering, met veel 

creatieve en succesvolle – veelal 

online - coronaproof activiteiten.

De geplande grootscheepse 

afvaart van museumschip de 

Halve Maen op 20 maart 2020 

kon door de plots ingevoerde 

coronamaatregelen niet 

doorgaan. In drie dagen tijd 

organiseerde de communicatie-afdeling in samenwerking 

met de film- en dronespecialisten van the Flying Dutchmen 

een online afvaart via een livestream. Met hoofdrollen voor 

de Halve Maen en een aantal drones, en met schitterende 

bijrollen voor de historische haven en het Hoornse Hop. De 

uitzending is nog steeds te bekijken en heeft inmiddels in 

totaal 90.000 mensen bereikt in binnen- en buitenland.

Oog in oog staan met de geschiedenis - via een spannende 

date. Dat kon 15 donderdagen lang in ons museum. Wij 

zorgden voor een bijzondere ontmoeting met een historisch 

personage dat de bezoeker in korte tijd beter leerde kennen. 

Met wie hij of zij de afspraak had, bleef geheim tot het 

betreden van de speciale datingroom. De activiteit leverde 

veel aandacht op in de (landelijke) media. De date was Tabo 

Jansz, de zwarte bediende van Adriaan van Bredehoff, op het 

schilderij uit 1727 van Nicolaas 

Verkolje.

Tijdens de Kinderboekenweek 

in oktober 2020 organiseerden 

we project Coenbrief, samen met 

Bibliotheek Hoorn en Stichting Stil 

Verleden. Klassen schreven een 

brief aan J.P. Coen. De winnende, 

kritische brief was van Isa Keijser 

en deze werd afgebeeld in het Noord-Hollands Dagblad.

Op het gebied van verwerving gaat 2020 de boeken in als een 

goed Rotius-jaar. Dankzij steun van het Le Cocq D’Armandville-

Plancken Fonds, de Vereniging Rembrandt en de Kerkmeijer-

De Regt Stichting wist het museum maar liefst vier werken van 

vader Jan Albertsz en zoon Jacob Rotius te verwerven. 

BLIND 
DATE

ELKE 
DONDERDAG

IN HET 
WESTFRIES 

MUSEUM

WFM.NL/BLINDDATE

Op 21 september 2021 klonk het 
verlossende woord over de toekomst 

van ons museum

H O O G T E P U N T E N
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2021

Bij onze tijdelijke exposities zoeken wij graag 

een verbinding tussen onze historische 

collectie en hedendaagse kunstvormen. De 

tentoonstelling ‘Ambacht aan de Wand, de 

betovering van beschilderd behang’ is hier 

een goed voorbeeld van. We spiegelden de 

werkwijze van de Hoornse Behangselfabriek 

aan de hedendaagse werkwijze van 

kunstenaarsduo Snijder&CO, die het ambacht 

nieuw leven inblazen. Rond de tentoonstelling 

organiseerden we diverse (online) lezingen en 

een ontwerpwedstrijd.

Het bleef tot op het laatste moment 

spannend. De beslissing rondom een 

ingrijpende restauratie, uitbreiding, 

verduurzaming en vernieuwing van ons 

museum werd tot twee keer toe uitgesteld. 

Maar op 21 september 2021 klonk in de 

gemeenteraad van Hoorn dan toch het 

verlossende woord. Met grote meerderheid 

koos zij voor de meest uitgebreide 

bouwkundige variant uit het projectplan, 

waarmee een investering van 18 miljoen euro 

is gemoeid: een historisch besluit en een 

waardevolle investering in de toekomst van 

de monumentale huisvesting, ons museum 

en de stad. 

Tussen de voorbereidingen voor nieuwe 

tentoonstellingen en de aanstaande 

verbouwing door, werkten we gestaag aan 

het verrijken van onze collectie. We deden 

onderzoek naar diverse aanwinsten en 

nodigden het publiek in het museum uit om in 

de speciale Aanwinstenkamer mee te kijken 

en mee te denken. Ook deden we hier uit 

de doeken hoe we de nieuwe kunstschatten 

verwierven en welke route zij aflegden. In de 

presentatie was onder andere een prachtige 

Haagse klok van de in Hoorn actieve 

klokkenmaker David Lamy te zien, gemaakt 

rond 1690. De klok is afkomstig uit de 

indrukwekkende klokkencollectie van de heer 

Hans Stikkelbroeck, van wie het museum de 

klok heeft aangekocht. 

Als uitvloeisel van de zeer positieve en 

waardevolle samenwerking van de Stichting 

M5 met het Rijksmuseum, kreeg het Westfries 

Museum het schilderij, ‘Riviergezicht bij 

winter’ dat rond 1660 werd gemaakt door 

Aert van der Neer in langdurig bruikleen. 

H O O G T E P U N T E N
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BEZOEKCIJFERS 2020 2021

Volwassene volbetalend 3975 3052

65+ 433 829

Jeugd individueel en CJP 1322 822

Onderwijs 1125 1000

Museumkaart 12952 8681

Vrienden / gratis 673 1802

VIP kaart BGL 968 1551

Acties en overige 81 26

TOTAAL 21.529 17.763

B E Z O E K C I J F E R S
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ORGANISATIE WESTFRIES MUSEUM (FTE’S) 

BEROEPSKRACHTEN 2020 2021

Directie 1,00 1,00

Secretariaat 1,57 1,57

STAF

Specialisten 1,89 1,89

Collectie 1,59 1,59

Educatie / publiekszaken 1,78 1,78

Communicatie & Marketing 0,67 0,67

BEDRIJFSVOERING

Manager 1,00 1,00

Moderator publiek 0,69 0,69

Balie 1,16 1,16

Gastvrouw / gastheer 1,10 1,10

Facilitaire dienst (concierge, TD) 2,52 2,52

Vacature 0,67 0,67

Totaal 15,64 15,64

VRIJWILLIGERS 2020 2021

Gastvrouw / heer 63 65

B E D R I J F S V O E R I N G
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Corona trok een wissel op alle 
medewerkers en vrijwilligers

In 2020 en 2021 was ons museum maan-

denlang dicht vanwege corona. De vaste 

medewerkers werkten veelal vanuit huis. 

De vrijwilligers zaten noodgedwongen 

thuis. Dit heeft een wissel getrokken op 

iedereen.

De klankbordgroepbijeenkomsten en het 

reguliere overleg met de vrijwilligers (de 

zogeheten kwartaalbijeenkomsten) konden 

door corona niet doorgaan. Om tijdens de 

sluitingen toch feeling met de vrijwilligers 

te houden, hebben we hen met enige regel-

maat gebeld vanuit kantoor. Ook stuurde de 

directie regelmatig mailtjes om de relatie te 

onderhouden.

Livestream kerstbijeenkomst

In 2020 kon de jaarlijkse kerstbijeenkomst 

voor medewerkers en vrijwilligers door de co-

ronamaatregelen niet doorgaan. Om toch het 

gevoel van onderlinge verbinding te hebben, 

gaf Ad Geerdink zijn jaarlijkse terugbliktoe-

spraak vanuit Theater Het Pakhuis, die ieder-

een thuis via een livestream kon bekijken. 

Vooraf had iedereen een heerlijk borrelpakket 

bezorgd gekregen om tijdens de uitzending 

te nuttigen. Hoogtepunten waren de onthul-

ling van de nieuwe aanwinst Stilleven met 

ham en fruit van Jacob Rotius én het lied dat 

de Hoornse muzikant Martijn Bos speciaal 

voor ons museum schreef en live uitvoerde. 

De livestream werd afgesloten door een vro-

lijke online pubquiz. Gelukkig konden later 

sommige bijeenkomsten wel weer doorgaan, 

zoals de traditionele museum BBQ op 15 sep-

tember 2021. 

Uitval

Bij Facilitaire Zaken kregen we in 2020 te 

maken met langdurige uitval van een collega 

wegens ziekte. Deze medewerker volgt mo-

menteel een re-integratietraject. Van een an-

dere medewerker bij Facilitaire Zaken hebben 

wij per direct afscheid moeten nemen. Deze 

gebeurtenissen hebben een zware wissel ge-

trokken op dit bedrijfsonderdeel. Door tijdelij-

ke maatregelen hebben wij dit weer enigszins 

op orde gebracht. 

Huisvesting

In 2020 en 2021 lieten we noodzakelijk onder-

houd plegen aan de aanwezige installaties. 

Omdat de installaties al enkele jaren ‘on hold’ 

staan in verband met de vernieuwing van het 

museum, is soms extra onderhoud noodzake-

lijk geweest. 

13 maart 2020:
1e sluiting

15 december 2020:
2e sluiting

5 juni 2021:
weer open

2 juni 2020:
weer open met beperkte openstelling

18 december 2020: 
livestream kerstbijeenkomst

15 september 2021: 
museum BBQ

B E D R I J F S V O E R I N G
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ICT EN AVG
Jaren van grote veranderingen

In de afgelopen twee jaar werd al onze 

soft- en hardware bij de gemeente Hoorn 

ondergebracht. Ook de werkomgeving van 

onze medewerkers werd onderdeel van 

die van de gemeente Hoorn. Een enorme 

operatie, maar mede daardoor kunnen we 

nu vrijwel probleemloos altijd en overal 

werken; iets dat goed uitkwam tijdens 

corona. 

De transitie had een aantal redenen, waar-

onder veiligheid. Onze ICT viel weliswaar in 

naam onder de vlag van de gemeente Hoorn, 

toch hadden wij een aantal wezenlijke onder-

delen zelf in beheer. Zo hadden we een eigen 

(mail)server die ook nog fysiek in het muse-

um aanwezig was. Mede daardoor was niet 

goed duidelijk onder wie de verantwoording 

viel voor de beveiliging van website, mail en 

data. Deze voldeed daardoor ook niet altijd 

aan de normen van de gemeente Hoorn. 

Altijd en overal toegang

In een aantal weken werd een grondige in-

ventarisatie gemaakt van de ICT van het mu-

seum. Er werd een snelle verbinding met het 

stadhuis gerealiseerd waarmee de werkom-

geving van de medewerkers onderdeel werd 

van die van de gemeente Hoorn. Er werden 

Office 365-accounts voor alle medewerkers 

gemaakt, alle data werden gemigreerd en 

iedereen kreeg toegang tot alle benodigde 

printers, schijven en software. Ondanks dat 

de transitie een gecompliceerde en grote 

operatie was, is deze zonder noemenswaar-

dige problemen verlopen. Al onze medewer-

kers kunnen nu op elke willekeurige locatie 

hun werk doen. Wanneer zij tegen ICT-proble-

men aanlopen, kunnen zij een beroep doen 

op de professionele helpdesk van de ge-

meente. Bovendien is de financiering van alle 

ICT nu in een helder kader ondergebracht. 

AVG

Vooraf was bekend dat deze transitie zou 

betekenen dat wij als museum zouden moe-

ten voldoen aan alle eisen die de gemeente 

stelt aan de Algemene Verordening Gege-

vensbescherming (AVG). Daarom zijn we in 

2018 gestart met het inventariseren van de 

kwetsbaarheden op dit gebied. Hieruit zijn 

diverse aandachtspunten gekomen, die we 

in de afgelopen jaren hebben doorgenomen 

met de privacy-medewerkers van de gemeen-

te Hoorn. De gemeente heeft een centraal 

verwerkingsregister aangemaakt met daarin 

de inventarisatie en de stappen die elke af-

deling moet nemen. We hebben geregeld 

overleg met de privacy-medewerker en wo-

nen kwartaalbijeenkomsten bij met diverse 

onderwerpen op het gebied van de AVG. Met 

regelmaat rapporteren wij aan de directie van 

de gemeente Hoorn.

Met het oog op de vernieuwing van het mu-

seum is een aanzet gemaakt voor een aan-

passing naar de nieuwe situatie. Daarin zijn 

ook de aandachtspunten bij de verhuizing 

opgenomen en verplaatsing van administra-

tie en collectie.

Al onze medewerkers kunnen nu op 
elke willekeurige locatie 

hun werk doen

B E D R I J F S V O E R I N G
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DE TERING NAAR DE NERING

De coronacrisis trok een zware wissel op de financiën van het museum. Ten opzich-

te van ons topjaar 2019 daalden de eigen inkomsten uit entree, winkelverkoop en 

horecaomzet in 2020 met 61% en in 2021 met 59%. Het museum zette de tering 

naar de nering. Geplande tentoonstellingen zetten we in de koelkast en we ver-

lengden staande tentoonstellingen. Waar mogelijk hielden we uitgaven aan. Dit 

kon echter niet voorkomen dat we in de rode cijfers belandden, mede door onze 

vaste lasten.

Fondsen en regelingen

Omdat ons museum een intern verzelfstandigd onderdeel is van de gemeente Hoorn kon-

den wij geen beroep doen op generieke coronasteunpakketten als de NOW, TVL en TOGS. 

Dankzij steun uit diverse andere regelingen en fondsen konden we de tekorten echter op-

vangen. Voor zowel 2020 als 2021 kwam het exploitatieresultaat daardoor uit op nul. In 

2020 ontvingen we een bijdrage uit het Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van 

de provincie Noord-Holland dat werd gematcht met steun uit het Corona Noodfonds van 

de gemeente Hoorn. Daarnaast kregen we geld uit de Compensatieregeling Coronacrisis 

musea 40.000-100.000 bezoekers van het Mondriaan Fonds.

In 2021 steunde het Provinciaal Corona Noodfonds ons wederom, ditmaal gematcht met 

de Subsidieregeling Ondersteuning (amateur) culturele organisaties Hoorn 2021 – 2023. 

Ook ontvingen we een bijdrage uit het Kickstart Cultuurfonds om extra beschermende 

maatregelen te kunnen nemen rond onze VR-beleving en het project Museum in de Klas. 

Tenslotte honoreerde het Mondriaan Fonds ook onze aanvraag voor de Coronaregeling 

Medewerkers collectiebeleid. In 2020 bedroeg de totale coronasteun € 240.470. In 2021 

bedroeg de toegezegde coronasteun € 252.904.    

F I N A N C I Ë N
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KOELE WATEREN
Een van onze meest succesvolle tentoonstellingen ooit

Op 16 februari 2020 namen we afscheid van de expositie Koele Wateren, een selectie schilderijen 

met topstukken uit het Rijksmuseum. Met 21.000 bezoekers in drie maanden tijd was het een 

van onze meest succesvolle tentoonstellingen ooit. De kwaliteit van de expositie sprak ook uit 

de waardering van de bezoekers, zij gaven Koele Wateren gemiddeld een 8,2. 

De tentoonstelling Koele Wateren was de tweede in een serie van vier reizende tentoonstellingen. Daar-

in wordt de identiteit van Nederland onder de loep genomen vanuit de invalshoek van de vier elemen-

ten. In elke tentoonstelling staat dezelfde vraag centraal: Wat maakt Nederland nu tot Nederland en in 

hoeverre heeft het Nederlandse landschap mensen persoonlijk gevormd? De reizende tentoonstellin-

gen komen tot stand door de samenwerking van vijf regionale musea (M5) en het Rijksmuseum. Het 

feit dat we dit keer topstukken in huis hadden van schilders als Toorop, Israels en Ruysdael heeft zeker 

bijgedragen aan het hoge bezoekersaantal, maar ook het thema ‘water’, dat actueel is en in onze regio 

West-Friesland sterk leeft.

‘Hoge Luchten’ is de volgende rondreizende expositie in het samenwerkingsverband tussen M5 en het 

Rijksmuseum. Deze zal van 6 augustus tot en met 27 november 2022 bij ons te zien zijn. 

MARKETING & COMMUNICATIE

Afscheid Koele Wateren met publieksonderzoek

Het afscheid van Koele Wateren hebben we uitgelicht via een persbericht en op social media. 

Mee-ontwikkelen campagnemateriaal ‘Hoge Luchten’

Onze communicatie-afdeling dacht mee over het campagneplan en -materiaal voor de volgende rei-

zende tentoonstelling van M5: ‘Hoge Luchten, parels uit het Rijksmuseum’ en had een aandeel in de 

uitvoering daarvan.

P U B L I E K S A A N B O D

We hadden topstukken in huis van 
schilders als Toorop, Israels en Ruysdael

Kinderen der zee, Jozef Israëls, 1872. Detail. 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

16 februari 2020- 
afronding tentoonstelling
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JANSSENS & KOERTEN
Geknipt voor de kunst

Een magische en uitdagende tentoonstel-

ling van papier: dat was ‘Janssens & Koer-

ten | Geknipt voor de kunst’. Beeldend 

kunstenaar en tentoonstellingsmaker 

Eline Janssens liet zich voor deze exposi-

tie inspireren door leven en werk van de 

17e-eeuwse knipkunstenaar Joanna Koer-

ten. Ook daagden zij en wij de bezoeker 

actief uit om zelf de schaar ter hand te 

nemen. 

Met nieuw werk in de vorm van een groot 

poppenhuis bood Janssens een bijzonder 

inkijkje in het leven en welzijn van ‘knipmi-

nerva’ Joanna Koerten, de muze van deze 

expositie. Tegelijkertijd maakte Janssens in 

een ander deel van de tentoonstelling een 

buiging voor de lange traditie waarop knip-

kunst in Nederland kan bogen. Door kijkkas-

ten te maken, toverde ze een nieuwe wereld 

rondom de kunst van het knippen. In iedere 

kijkkast, thematisch van opzet, was een deel 

te zien van de grote knipkunst-collectie die 

het Westfries Museum rijk is. Een begeleiden-

de audiotour zorgde voor de nodige uitleg. Al 

dat moois bleek een inspiratiebron voor de 

bezoeker. Eline Janssens nodigde hen uit om 

knipbladen mee te nemen en thuis de schaar 

ter hand te nemen. De vele knipbladen die 

werden meegenomen, lieten zien dat deze 

opzet was geslaagd. 

Langere programmering

De opening van ‘Janssens & Koerten’ vond 

plaats op zaterdag 8 maart 2020 in een zo-

juist gerenoveerde Noorderkerk. En hoewel 

handen schudden al in de ban was gedaan, 

kon de feestelijke opening op deze prachtige 

plek in de stad tóch plaatsvinden. Met aan-

dacht voor de dreigende pandemie, waarvan 

toen nog niemand wist hoe deze zou verlo-

pen, werd deze opening ook digitaal, via een 

livestream, bij de genodigden thuis gebracht. 

Precies een week later moest het museum 

tijdens de eerste lockdown haar deuren slui-

ten. En het bleef niet bij één lockdown, een 

tweede zou in het najaar volgen. Hierdoor 

hielden we de expositie ‘Janssens & Koerten 

| Geknipt voor de kunst’ bijna een heel jaar 

in onze programmering, veel langer dan aan-

vankelijk gepland. 

Groeten uit Hoorn

Ondanks de lockdowns, waarbij het publiek 

ons museum niet kon bezoeken, was de ex-

positie tóch een succes. Niet alleen vanwege 

de vele bezoekers, die met name in de zomer 

naar Hoorn kwamen om de expositie te bekij-

ken. Maar ook vanwege een sympathieke ne-

venprogrammering, die onderdeel uitmaakte 

van het project. Vanuit de gedachte dat we 

als museum ook een maatschappelijke en 

sociale functie hebben, ontwikkelden we 

samen met Eline Janssens de zomeractiviteit 

‘Groeten uit Hoorn’. Ongeveer 100 kwetsbare 

bewoners van zes lokale zorgcentra – een 

groep die het tijdens de lockdown extra 

zwaar had - namen deel aan deze knipac-

tiviteit gedurende de zomermaanden van 

2020. Janssens verzorgde de instructie voor 

8 maart 2020: 
opening

26 maart 2020: 
actie ‘Geknipt voor onze helden’

Eind augustus 2020: 
actie ‘Groeten uit Hoorn’

8 april – 10 mei 2020: mobile op de tentoonstelling 
‘75 jaar Vrijheid’

15 februari 2021: 
sluiting
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de begeleiders van deze zorgcentra, waaron-

der Het Hoge Hop, Westerhaven, Lindendael, 

Martha Flora, Avondlicht en Berkenhof. De 

begeleiders van de zorgcentra verzorgden de 

activiteit op locatie. Het resultaat van deze 

activiteit, knipwerken in de vorm van raam-

hangers, stelden we tentoon in het museum 

zelf. En uiteraard nodigden we de bewoners 

uit om deze expositie ín de expositie te be-

zoeken. Voorafgaand aan openingstijden, op 

een veilige manier. 

Gesamtkunstwerk

‘Duiven voor de vrede’ was een al geplande 

activiteit; doel was publiek en bezoekers bij 

de opening duiven te laten knippen voor een 

Gesamtkunstwerk in de vorm van een groot-

scheepse mobile in pop-upmuseum Expoost, 

onze buren. De expositie ‘75 jaar Vrijheid’ 

zou met dit kunstwerk verrijkt worden waar-

bij we tevens reclame zouden maken voor 

elkaar. Nu riepen we publiek op om thuis dui-

ven te knippen en op te sturen of deze naar 

het museum te brengen. Zo werd de mobile 

toch gerealiseerd en was deze in de zomer 

van 2020 te bewonderen op de tentoonstel-

ling ’75 jaar Vrijheid’.

Gebaar van hoop

Een andere sympathieke activiteit rondom 

de tentoonstelling was ‘Geknipt voor onze 

helden’. Terwijl het coronavirus om zich heen 

greep, waren talloze professionals en vrij-

willigers dagelijks in de weer om ons land 

draaiende te houden en naar anderen om 

te kijken. Speciaal voor hen startten we een 

actie waarmee we mensen thuis opriepen 

hun eigen helden te bedanken via het knip-

pen van een witte duif, het symbool van hoop 

en troost. We verzochten hen deze zicht-

baar voor hun raam te hangen en een foto 

daarvan te posten op social media, met de 

hashtag #gekniptvooronzehelden.  Voor de 

Hoornse ramen en op social media versche-

nen talrijke witte duiven. 

Valentijnsactie, afsluiting tentoonstelling

Vanwege de sluiting van het museum sloten 

we de knipkunsttentoonstelling af met een 

online Valentijnsactie. Op dat moment was 

door de lockdown fysiek contact met gelief-

den niet mogelijk, het gemis was groot. Met 

knipkunstkaarten om iemand een hart onder 

de riem te steken, kon je toch laten weten 

dat je er bent.

Eline Janssens

P U B L I E K S A A N B O D
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De samenwerking met FLOW leverde nationale exposure 
op bij een nieuwe doelgroep

MARKETING & COMMUNICATIE

Magazine FLOW als samenwerkingspartner

Hoofdredacteur Astrid van der Hulst van het 

populaire en succesvolle magazine FLOW 

(‘papier is het nieuwe yoga’) opende op 8 

maart 2020 de tentoonstelling in de Noorder-

kerk, met livestream voor publiek thuis. De 

samenwerking met FLOW leverde nationale 

exposure voor een nieuwe doelgroep, name-

lijk jonge creatieve vrouwen. Deze bestond 

uit:

- online aandacht van FLOW via een banner

- online artikel op het FLOW-platform

- een bezoekactie 

-  persoonlijke socialmediaberichten van de 

hoofdredacteur

Campagne

Voor de ‘knipkunstcampagne’ werd onder 

meer ingezet op:

- een socialmediacampagne

- tv-spots

- abri’s in de Amsterdamse metrostations

-  NS onderweg (narrowcastingschermen in 

alle treinen van Nederland) 

- het verspreiden van posters en flyers

Voor de free publicity schakelden we pers-

contacten in, stuurden we persberichten naar 

landelijke en regionale media (onder meer via 

ANP Press Support), en zorgden we voor ru-

mour around the brand  door de hoofdredac-

teur van het magazine FLOW uit te nodigen 

voor de openingshandeling. Het resulteerde 

in artikelen in de media (van NRC tot het 

Noord-Hollands Dagblad) en tot sterke online 

zichtbaarheid (zoals via onze socialmedia-

campagne die 679.020 maal werd bekeken).

Online activiteiten

Om het publiek te betrekken bij de ten-

toonstelling die niet bezocht kon worden, 

realiseerden we specifieke online activitei-

ten rondom knipkunst. Zo namen we twee 

online knipworkshops op met kunstenaar 

Eline Janssens en zonden deze uit. Daarnaast 

ondersteunden we op succesvolle wijze de 

nevenprogrammering. 

Duiven voor de vrede: Aandacht via social 

media en regionaal gerichte persberichten. 

Geknipt voor onze helden: Deze online ac-

tie haalde regionaal en landelijk de media. 

We plaatsten knipmodellen met een instruc-

tievideo op onze facebookpagina en onze 

website. We ontwikkelden een serie korte 

filmpjes met bekende Horinezen die duiven 

knipten voor een speciale zorgmedewerker 

van hun keuze, en verspreidden dit via social 

media. Ook stuurden we persberichten. Dit le-

verde diverse artikelen in de media op, waar-

onder een interview met Ad Geerdink in de 

landelijke uitzending van MuseumTV. En het 

leverde vele duiven op voor Hoornse ramen, 

en ver daarbuiten...

Groeten uit Hoorn: In de communicatie be-

nadrukten we de maatschappelijke taak van 

musea en realiseerden een vlog, persbericht 

en artikel in de regionale media. 

Valentijnsactie: We namen een podcast op 

met kunstenaar Eline Janssens over Joanna 

Koerten en knipkunst in zijn algemeenheid, 

en sloten de expositie passend af met een 

winactie op social media - uiteraard met me-

dia-aandacht via persberichten. 

Opening tentoonstelling in de 
Noorderkerk
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BLIND DATE-DONDERDAG
Oog in oog met de geschiedenis

Geschiedenis ontdekken via een spannende date. 

Dat kon 15 donderdagen lang in ons museum. Wij 

zorgden voor een bijzondere ontmoeting met een 

historisch personage dat de bezoeker in korte tijd 

beter leerde kennen. Met wie hij of zij de afspraak 

had, bleef geheim tot het betreden van de speciale 

datingroom. Het was immers niet voor niets een blind 

date.

Al die portretten in de collectie van het Westfries Museum 

vertellen verhalen over de mensen die erop staan afge-

beeld. Wie waren ze, wat hebben ze beleefd, wat is hun 

levensverhaal? Eline Janssens (kunstenaar en gastcon-

servator van de expositie ‘Janssens & Koerten | Geknipt 

voor de kunst’) vroeg het zich af en kwam met het idee 

voor een persoonlijke ontmoeting met een portret. Wij 

vertaalden dit in een corona-proof activiteit. Hierbij had 

de bezoeker een één-op-één-ontmoeting met een portret 

dat zijn of haar verhaal met de bezoeker deelt. 

Veilige verdieping

“Uit onderzoek blijkt dat bezoekers gemiddeld niet lan-

ger dan 12 seconden naar een schilderij kijken”, aldus 

onze directeur Ad Geerdink. “Juist in deze coronatijd wil-

den we de bezoekers een cadeautje geven, een bonus bij 

het museumbezoek. Blind Date-donderdag zorgde voor 

een interessante en veilige verdieping. Net als bij een 

echte Blind Date leerde je de persoon op het schilderij 

in korte tijd beter kennen. En je kreeg tevens de tijd om 

goed naar het kunstwerk te kijken.”

Historische kijk op racisme

In totaal hadden 71 bezoekers een Blind Date in ons mu-

seum. Zij ontmoetten Tabo Jansz, de donkere bediende 

op het schilderij met zijn meester Adriaan van Bredehoff 

(1727, Nicolaas Verkolje). Hiermee reageerden we op de 

Black Lives Matters-beweging en boden deelnemers een 

historische kijk op (het ontstaan van) racisme. Op onze 

uitnodiging was Jikkemien Kuypers op donderdag 23 juli 

2020 de eerste bezoeker die de ontmoeting met Jansz 

aanging. Jikkemien, verkozen tot Geschiedenisdocent 

van het jaar 2018/2019, geeft les aan SG Newton in 

Hoorn. Haar reactie na afloop: “Cool, dit was echt leuk! 

Een bijzondere ervaring, het is alsof je even samen in een 

cocon zit. Je bent in een schaarsverlichte ruimte met een 

spot op het schilderij. Het verhaal dat jouw date vertelt, 

maakt dat je helemaal gericht bent op die persoon en 

op het schilderij zelf, het gaat leven. Mijn date kwam uit 

de 17e eeuw, maar zijn leven bevatte verrassend actuele 

raakvlakken. En inderdaad: je gaat heel intensief naar 

het schilderij kijken, je ziet opeens zoveel meer.”  

BLIND 
DATE

ELKE 
DONDERDAG

IN HET 
WESTFRIES 

MUSEUM

WFM.NL/BLINDDATE

Poster bij de 
activiteit Blind Date 
Donderdag

23 juli 2020:
start

29 oktober 2020
afsluiting
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MARKETING & COMMUNICATIE
We merkten dat deze activiteit goed aansloeg bij de media. De opening die 

we organiseerden, genereerde persaandacht via het Noord-Hollands Dagblad 

en RTV-NH. De communicatie-inspanningen leidden verder tot landelijke me-

dia-aandacht van onder meer Met het oog op morgen van NPO Radio1 (met in 

de studio Ad Geerdink en Tabo-vertolker Julian Wijnstein). Ook maakten we de 

bijpassende verdiepende podcast ‘De prinses heeft recent een Turkje gekocht’.

Westfries Museum in uitzending Waar is de Mol?

In het tv-programma ‘Waar is de Mol?’ bezocht Sylvana Simons ons museum. 

Met Johnny de Mol en Ad Geerdink besprak ze de positie van de zwarte bedien-

de Tabo Jansz en de rol van ons museum bij het geven en duiden van histori-

sche feiten in een schijnbaar gepolariseerde samenleving. De afdeling Commu-

nicatie regelde alle afspraken rond het bezoek. Via socialmediaberichten en 

een persbericht kondigden we het programma aan en brachten het onder de 

aandacht.

Het portret met 
Tabo Jansz., 

geschilderd door 
Nicolaas Verkolje in 

de 18e eeuw.

Opnamen voor ‘Waar is de Mol’.
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SCHILDERIJENKABINET
Onze 17e-eeuwse ‘Kunstkammer’

Ons Schilderijenkabinet richtten we in naar 

het voorbeeld van een 17e-eeuwse ‘kunst-

kammer’, zoals die destijds in de huizen van 

de rijke kooplieden te vinden was: met goud-

leerbehang op de wanden en meesterwerken 

van het plafond tot de vloer. 

In de 17e eeuw werd het onder de rijke kooplie-

den populair om grote schilderijenverzamelingen 

aan te leggen. Alleen Amsterdam telde rond 

1650 al meer dan 100 privécollecties. Om deze 

verzamelingen te kunnen tonen, werden speci-

ale ‘kunstkammers’ ingericht die helemaal vol 

hingen met meesterwerken: portretten, stads-

gezichten, jachttaferelen, zeegezichten, Bijbelse 

voorstellingen, interieurs en landschappen: alles 

kriskras door elkaar, vanaf het plafond tot aan 

de plint.

Rijk en gevarieerd

Ook wij hebben een zeer rijke en gevarieerde 

collectie schilderijen uit de 17e eeuw, gemaakt 

door schilders die in West-Friesland hun brood 

verdienden. Bij gebrek aan muurruimte konden 

we tot september 2020 maar een deel van deze 

collectie aan het publiek tonen. Met de inrichting 

van een eigen ‘kunstkammer’ was dat probleem 

op een passende manier opgelost. De nieuwe 

presentatie oogde volledig 17e-eeuws. Dat was 

te danken aan de eeuwenoude oude houten 

vloer, de prachtige kasten die in de ruimte staan 

en natuurlijk de kunstwerken die van plafond tot 

plint hangen. Maar ook het (imitatie) goudleer-

behang waarmee de wanden bespannen zijn, 

draagt hieraan bij. Dit in Litouwen gemaakte 

behang is een natuurgetrouwe kopie van het 

goudleerbehang in de regentenkamer van het 

voormalige Weeshuis in Enkhuizen, uit 1742.

De oogstrelende presentatie werd mede moge-

lijk gemaakt met financiële steun van de Ver-

eniging Rembrandt, de Turing Foundation en de 

Vrienden van het Westfries Museum. 

MARKETING & COMMUNICATIE
De opening van het nieuwe Schilderijenkabinet 

brachten wij onder de aandacht met persberich-

ten, een nieuwe vlog, diverse socialmediaberich-

ten (onder meer met een speciale socialmedia-

serie in de Nationale Museumweek) en aandacht 

op landelijke museaplatforms, in samenwerking 

met Vereniging Rembrandt. 
Het vernieuwde 

schilderijenkabinet.
(foto Benno Ellerbroek)
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PALA – NUTMEG TALES OF BANDA
De echo van een massamoord

Online tentoonstelling

Hoe belicht je de geschiedenis, vanuit 

welk perspectief vertel je het verhaal? Met 

onze vernieuwende en grensverleggende 

online presentatie PALA - Nutmeg tales 

of Banda verrijkten we het geschiedbeeld 

met invalshoeken en verhalen die tot dan 

toe niet of nauwelijks waren gehoord. 

Dit vanuit de wens als museum een rol te 

vervullen in een actuele maatschappelijke 

discussie.

Op 8 mei 2021 was het exact 400 jaar gele-

den dat VOC-gouverneur-generaal Jan Pietersz 

Coen een massaslachting liet aanrichten 

onder de bevolking van de Indonesische 

Banda-eilanden. De VOC wilde hiermee het 

handelsmonopolie op de zeer gewilde spece-

rijen nootmuskaat (‘pala’ in het Indonesisch) 

en foelie in handen krijgen. Bij de genocide 

werden naar schatting 14.000 Bandanezen 

gedood of afgevoerd in slavernij. Dit wordt be-

schouwd als een van de grootste schandvlek-

ken in de Nederlandse koloniale geschiedenis. 

Moluks perspectief

Geschiedenis is vaak het verhaal van de win-

naars. In het verhaal over de Banda-eilanden 

was tot nu toe vrijwel geen aandacht voor 

het perspectief van de eilandbewoners. In 

onze online museale presentatie Pala – Nut-

meg tales of Banda wilden wij hun verhalen 

juist alle ruimte geven. Daarom zochten we 

nadrukkelijk de samenwerking met een divers 

gezelschap van Nederlandse en Molukse (en 

Indonesische) specialisten en de Molukse 

gemeenschap en vroegen hen om de redac-

tieraad voor dit project te vormen. Deze be-

stond uit wetenschappelijke onderzoekers, 

leden uit de activistische hoek, mensen uit 

de Bandaneze gemeenschap in Nederland en 

met inwoners van Banda zelf, van allerlei leef-

tijden. Hun inbreng was cruciaal. Het maakte 

PALA tot een breed gedragen weergave van 

de actuele kennis, inzichten, relevantie en ge-

voelens met betrekking tot de massamoord in 

1621 in het bijzonder en de Banda-eilanden in 

z’n algemeenheid.

Artistieke doelen

Ook al konden we niet fysiek naar Banda af-

reizen om bijdragen te filmen, toch zijn we er 

samen met Grapefruit Moon in geslaagd het 

visuele concept en de artistieke vormgeving 

te realiseren. De innovatieve opzet is in alle 

aspecten geslaagd. De vertellingen, muziek, 

animaties, fotografie en sfeerbeelden zorgen 

ervoor dat elke bijdrage een uniek karakter 

draagt. De Rubiks cube (de boomvertelling) 

als leidraad voor de presentatie geeft de 

gewenste structuur en veelzijdigheid. Onze 

bedoeling was dat je als bezoeker PALA op 

elk moment op elk gewenst onderdeel kon 

benaderen, en dat heeft goed uitgepakt. De 

artistieke doelstellingen die we in het pro-

jectplan hadden beschreven, hebben we dus 

gerealiseerd. Door het grote aantal bijdragen 

en vooral de verscheidenheid daarvan, heb-

ben we bovendien een beeld geschetst dat 

voldoet aan de voorgenomen diversiteit en 

inclusiviteit. Het schept een kader waarin de 

geschiedenis van Banda in alle facetten kan 

worden belicht. Daarmee heeft deze een plek 

gekregen en is bovendien de doorwerking in 

het heden te zien en te horen. 

Verdieping

We hebben een nog ruimere programmering 

gerealiseerd dan we hadden aangegeven in 

8 mei 2021:
Nederlandse versie online

1 oktober 2021:
Engelse versie online
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het projectplan. Per onderwerp is de in-

formatie in diverse vormen beschikbaar: 

via documentaires, filmportretten, pod-

casts, vlogs, fotogaleries, interviews en 

longreads. Ook zijn we erin geslaagd om 

de beoogde verdieping per onderwerp aan 

te brengen: van boven naar beneden in de 

thema’s en de chronologie van links naar 

rechts in de menustructuur. 

Die verdieping beslaat veel wetenschap-

pelijke disciplines, zoals geschiedenis, 

geografie, biologie, antropologie, ar-

cheologie, literatuur en architectuur. 

Daarnaast is er aandacht voor verschil-

lende maatschappelijke ontwikkelingen, 

bijvoorbeeld activisme, genealogie, in-

clusiviteit, kookcultuur, graphic novel en 

animatie. Maar vooral is er aandacht voor 

het Molukse perspectief. Interviews met 

lokale bewoners, Molukse en Indonesi-

sche wetenschappers en opiniemakers in 

Indonesië en Nederland zorgen voor een 

alomvattend beeld. Bijdragen van weten-

schappers uit de rest van de wereld (VS, 

Finland, Verenigd Koninkrijk) maken het 

geheel compleet.

De kracht van samenwerking

De samenwerking met de zo divers sa-

mengestelde redactieraad is essentieel 

geweest voor het succes. Binnen deze 

diverse groep mensen – van academici 

tot activisten - heerste een bijzondere 

saamhorigheid en een gevoel van begrip 

en empathie. Andere samenwerkingen die 

we hier graag willen benoemen, zijn die 

met Building the Baileo, Erno Pickee, het 

Maritiem Museum Rotterdam, De Hortus 

in Leiden, het Nationaal Archief en diverse 

buitenlandse universiteiten.

Gastenboek

We hebben ervoor gekozen om geen di-

gitaal gastenboek in te richten. Het mo-

dereren zou te veel menskracht vragen. 

Bovendien zijn er op veel internetfora 

en facebookgroepen mogelijkheden tot 

discussie en reflectie. Ook het geplande 

educatieve deel is om diverse redenen 

geen onderdeel geworden van het project.

Grensverleggend

Met PALA verlegden we onze grenzen op 

P U B L I E K S A A N B O D
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meerdere fronten. Niet alleen op het gebied van online 

vormgeving, maar ook door de tweetalige presentatie, 

de samenwerking met maatschappelijke organisaties, 

de keuze voor een jongere doelgroep en de daarop 

afgestemde (online) marketingstrategie. Wij zien PALA 

dan ook als een pilotproject waarmee we willen ver-

kennen hoe we in de toekomst (gevoelige) historische 

thema’s (online) kunnen benaderen, op een artistieke 

en inhoudelijk hoogwaardige manier met oog voor 

participatie en inclusie: een voorbode van het ‘Nieuwe 

Westfries Museum’.

MARKETING & COMMUNICATIE

Meedenken in de aanloop

De afdeling Communicatie dacht vanaf het begin mee 

over het betrekken van zowel academici als activisten 

bij deze tentoonstelling. Zij hielp actief mee bij het 

opzetten van een redactieraad en woonde redactiever-

gaderingen bij. Daarnaast ontwikkelde de afdeling een 

marketing- en communicatiestrategie (met accent op 

de online communicatie met influencers) en schreef zij 

mee aan een fondswervingsplan. 

Campagne

Het marketing- en communicatieplan voor PALA had 

twee belangrijke uitgangpunten die voortkwamen uit 

de onderscheidende punten die de kracht van het pro-

ject vormen:

De vorm (online en modulair)

De bijzondere tentoonstellingsvorm van PALA (name-

lijk online) vroeg om een marketing- en communica-

tie-aanpak, waarbij we niet in traditionele doelgroepen 

dachten, maar in publiek. Met andere woorden: we 

bepaalden niet op wie we ons wilden richten, maar 

vroegen ons ons af voor wie deze tentoonstelling het 

antwoord op de vraag is. Wat zoekt men bij dit project 

en wat is daarvoor de motivatie? Het proces van zoeken 

naar informatie en verdieping vindt vooral online plaats. 

Vandaar dat ook de communicatie rond PALA een sterk 

online accent heeft. Om goed gevonden te worden, 

maakten we actief gebruik van SEO (Search Engine 

Optimization = zoekmachine-optimalisatie), zetten we 

Google advertenties en Google Grants in (een tegoed 

dat Google gratis ter beschikking stelt aan non-profitor-

ganisaties). De Google advertenties leverden maar liefst 

832.866 impressies op.

Daarnaast zetten we een socialmediacampagne op 

voor Facebook en Instagram, die 140.555 impressies 

opleverden. Ook benaderden we actief specifieke in-

fluencers om ze te stimuleren over de thematiek rond 

PALA in gesprek te gaan. Dit resulteerde in een aantal 

mooie doorplaatsingen.

Kaart van de Gunung 
Api door Johannes Ving-

boons (coll. Nationale 
Bibliotheek Oostenrijk)
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De inhoudelijke samenwerking met 

uiteenlopende partners

Door diverse primaire publieksgroepen een stem 

in het project te geven, creëerden we bewust een 

groot communicatief draagvlak. We motiveerden 

en stimuleerden alle betrokken mensen en orga-

nisaties om informatie over het project te delen 

met hun ‘achterban’. Daartoe ondersteunden en 

faciliteerden wij hen, bijvoorbeeld via een online 

toolkit op de PALA-website, met onder meer 

kant-en-klare socialmediaberichten, beeldmate-

riaal en persinformatie.

Dit alles resulteerde onder meer in een artikel 

in NRC, maar ook in een tv-reportage van het 

actualiteitenprogramma EenVandaag, een radio-

reportage op NPO1 en een vlog voor de Hoorn-

se Stadsgesprekken waarin we er steeds voor 

zorgden dat de redactieraadleden zelf het woord 

voerden. Ook vond een interview plaats met Ad 

Geerdink door Mieke van de Weij in het radiopro-

gramma Nieuwsweekend van omroep MAX.  

Ook de socialmediacampagne deed het goed. 

We monitorden constant de reacties onder 

de betaalde plaatsingen en onder onze serie 

PALA-berichten op onze eigen kanalen om ge-

polariseerde discussies voor te zijn en de ten-

toonstelling aan te bevelen. Vanaf 17 mei werd 

ook de PALA tv-spot uitgezonden via NPO STER 

& Cultuur, voor landelijke exposure. Deze was 

niet zo succesvol als de spot die wij ontwikkel-

den voor ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de 

kunst’. Dat kan te maken hebben met het um-

feld – door de coronasluitingen adverteerde de 

cultuursector nauwelijks, waardoor we tussen 

de wasmiddelen en de auto’s leken te staan 

en de subtiele, creatieve spot niet tot zijn recht 

kwam. De rest van 2021 bleven we via onze eigen 

socialmediakanalen de tentoonstelling onder 

de aandacht brengen met een wekelijkse post. 

Daarin belichtten we inhoudelijk een item uit de 

tentoonstelling of stelden we een redactieraad-

lid voor. De introductie van de Engelstalige versie 

van PALA ondersteunden we met deel 2 van de 

betaalde socialmediacampagne. Deze was goed 

voor 114.980 impressies.

Still uit het 
indrukwekkende 
interview met 
Reggie Baay.

Met PALA verlegden we onze 
grenzen op meerdere fronten

P U B L I E K S A A N B O D
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AMBACHT AAN DE WAND
De betovering van beschilderd behang

Bij onze tijdelijke exposities zoeken wij 

graag een verbinding tussen onze histori-

sche collectie en hedendaagse kunstvor-

men. Met de tentoonstelling ‘Ambacht aan 

de Wand, de betovering van beschilderd 

behang’ is deze verbinding in onderwerp 

én ruimtelijk ontwerp heel mooi tot stand 

gekomen. 

Bomen, bloemen, vogels: in de achttiende 

eeuw was het mode om kamers te decoreren 

met op behang geschilderde landschappen. In 

de handbeschilderde behangsels zaten vaak 

hele verhalen verstopt, met verwijzingen naar 

de bewoners en hun huis. Deze ambachtelijke 

schilderkunst leidde tot perspectivische pano-

rama’s: muurkunst die soms een heel kamer-

tje-rond ging. Deze monumentale behangsels, 

handbeschilderd, uit de 18e eeuw werden in 

Hoorn gemaakt door de Behangselfabriek van 

de Vaderlandsche Maatschappij. Met de pro-

ductie van deze behangsels probeerde deze 

organisatie de destijds schrijnende economi-

sche crisis het hoofd te bieden. 

P U B L I E K S A A N B O D

6 maart 2021:
online opening

23 mei 2021: 
online lezing

9 juli 2021: 
start ontwerpwedstrijd

26 oktober 2021: 
zoomlezing door Snijder&CO

16 april 2021:
 boekpresentatie

3 juli 2021: 
tv-uitzending ‘Nu te zien!’

5 september 2021: 
lezing tijdens 

Cultuurweekend

29 november: 
uitslag 

ontwerpwedstrijd

Hommage aan 
Anny Morpurgo,
door Snijder&CO
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Gelijkenis

De hedendaagse behangsels van Snijder&CO 

vertonen in opbouw en totstandkoming gro-

te gelijkenis met de ambachtelijke behang-

sels uit de 18e eeuw. En dat is geen toeval. 

Jaap Snijder en Marcelo Gimenes van Snij-

der&CO deden zelfstandig onderzoek naar 

deze traditionele en in de vergetelheid ge-

raakt methode van behangselschilderen. Zij 

pakten het penseel op om kamervullende be-

hangsels te maken, in opdracht, net als hun 

18e-eeuwse evenknie. De expositie werd in 

twee delen opgezet: een atelierruimte, waar-

in we de werkwijze van de Hoornse Behang-

selfabriek spiegelden aan de hedendaagse 

werkwijze van Snijder&CO. Daarnaast was er 

een volwaardige expositieruimte, waarin de 

eindproducten van beiden werden getoond: 

de 18e-eeuwse behangsels tegenover de con-

temporaine behangsels van Snijder&CO. 

Boek

Gedurende de expositie, op 16 april 2021, 

gaf de Vaderlandsche Maatschappij (die nog 

steeds bestaat) een publicatie uit over haar 

geschiedenis. Het boek werd geschreven 

door Laura Jonkhoff en Willeke Jeeninga en 

kreeg de klinkende titel: De Vaderlandsche 

Maatschappij. Filantropie in Hoorn. 

Ook deze boekpresentatie vond online 

plaats. Voorzitter Hans Regter introduceer-

de de lezingen van Ad Geerdink en de beide 

auteurs.

Lezingen en wedstrijd

Het publiek kon de tentoonstelling fysiek 

bezoeken, maar kon ook de digitale lezingen 

bijwonen over de Vaderlandsche Maatschap-

pij en over Snijder&CO. Dat gebeurde bijvoor-

beeld tijdens het weekend Hoorn Kunst & 

Cultuur (5 september 2021) en tijdens een 

presentatie voor de Beroepsvereniging van 

Nederlandse Interieurarchitecten (23 mei 

2021). Daarnaast organiseerden we een ont-

werpwedstrijd. Jaap Snijder zei hierover: “We 

willen graag laten zien dat je met geduld en 

aandacht alles kunt maken wat je wilt. Wij 

hopen dat deze kleurrijke expositie inspireert 

tot zelf creëren, wat het dan ook is.” Iedereen 

die dat wilde, kon meedoen. Zelf benaderden 

we actief de ROC’s, interieuropleidingen en 

binnenhuisarchitectuuropleidingen door heel 

Nederland. Dit resulteerde in ruim 50 inzen-

dingen die door zowel door een vakjury als 

door een publieksjury werden beoordeeld. 

Winnaars waren Mark de Weijer (vakjury) en 

Xanta-Iris Vorst (publieksjury). Hun beide 

werken kregen hierna tijdelijk een plek in de 

tentoonstelling en beide winnaars mochten 

een dag meelopen met Snijder&CO.

De tentoonstelling trok veel belangstelling, 

ondanks twee lockdowns. Vooral op social 

media zong de expositie rond, de berichten 

waren lovend en genereerden een geïnteres-

seerd publiek.

MARKETING & COMMUNICATIE
Campagne

Het in 2020 ontwikkelde marketingmodel 

vormde ook dit keer het uitgangspunt voor 

een doelgerichte en waar mogelijk meetbare 

campagne: online en offline. Naast de voor 

de hand liggende doelgroepen ten aanzien 

van museumbezoek, zetten we bij deze ex-

positie gericht in op interieurliefhebbers en 

creatievelingen. Dat deden we onder andere 

door een samenwerking aan te gaan met 

het interieurmagazine Résidence en door 

de inzet van een online publieksactiviteit: de 

eerdergenoemde ontwerpwedstrijd, met in 

de jury onder andere hoofdredacteur Marina 

de Vries van Museumtijdschrift en Yvette van 

Leeuwen, hoofd Restauratie papier van het 

Rijksmuseum. 

We ontwikkelden samen met het muse-

umteam en kunstenaars Jaap Snijder en  

Marcelo Gimenes de sfeervolle look & feel van 

de campagne en realiseerden persberichten, 

posters, flyers en socialmediaberichten. Ook 

bereidden we de online opening voor. In april 

verscheen alvast een uitgebreid artikel in Mu-

seumtijdschrift. Via social media lichtten we 

meerdere tipjes van de sluier op. 

Online opening

Nog steeds waren alle musea gesloten. Ad 

Geerdink opende de tentoonstelling online in 

stijl met een uitzending vanuit het museum - 

met daarin een korte documentaire over het 

kunstenaarsduo Snijder&CO (gemaakt door 

Grapefruit Moon) plus een sneak preview van 

de tentoonstelling. In vorm, sfeer en inhoud 

deed deze niet onder voor een live-opening. 

P U B L I E K S A A N B O D
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Ambacht aan de wand op tv bij ‘Nu te zien!’

Boekpresentatie Vaderlandsche Maat-

schappij en online lezing

Via social media brachten wij de lezingen 

meerdere malen onder de aandacht. Ook 

ontwikkelden we een online lezing waarin 

het kunstenaarsduo Snijder&CO live aanwe-

zig was. Zo zorgden we voor exposure en 

brachten we de tentoonstelling online onder 

de aandacht totdat deze weer live bezocht 

kon worden.

3 juli: Ambacht aan de wand op tv bij ‘Nu 

te zien!’

In het AVRO/TROS tv-programma ‘Nu te zien!’ 

schitterde onze tentoonstelling, we bereik-

ten met deze free publicity een groot publiek. 

We bereidden de uitzending voor met de re-

dactie van het programma door hen van alle 

informatie te voorzien. Uiteraard brachten we 

de uitzending uitgebreid onder de aandacht 

via onze social media en offline media. 

Aandacht voor de ontwerpwedstrijd

De oproep om zelf behang te beschilderen en 

deze te plaatsen op social media resulteerde 

in online en offline exposure voor de tentoon-

stelling en free publicity bij de mediapartners 

Résidence en Museumtijdschrift. We organi-

seerden de ontmoeting tussen de jury en de 

vijf genomineerden in ons museum, bege-

leidden de jurering en lieten videomateriaal 

maken voor de website en social media. Het 

stemmen door het publiek leidde in het na-

jaar opnieuw tot online aandacht, evenals 

het bekendmaken van de winnaars (via een 

persbericht en social mediaberichten). De 

wedstrijd heeft geleid tot veel engagement/

betrokkenheid en waardevolle (media)con-

tacten, maar vooral tot veel exposure voor de 

tentoonstelling, wat het doel was. 

P U B L I E K S A A N B O D

Op social media zongen de 
berichten rond, de reacties waren 

lovend
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BATAVIA 1627 VR
Tijdreis met hindernissen

In onze VR-room beleef je als bezoeker 

het Batavia van 1627 en komt de 400 jaar 

oude kaart van de handelsnederzetting 

tot leven: een spectaculaire trekpleister 

voor jong en oud. Door de coronamaatre-

gelen is de VR-ruimte meer gesloten dan 

open geweest.

Het blijft een bijzondere ervaring om vanuit 

een comfortabele stoel met een speciale bril 

op terug in de tijd te reizen. Met kaartenma-

ker Frans Florisz van Berckenrode als gids 

vlieg je als een vogel over de stad, neem je 

een kijkje in het VOC-kasteel en roei je door 

de drukke haven. Helaas was die ervaring de 

afgelopen twee jaar niet veel mensen gege-

ven, aangezien onze VR-ruimte lange tijd 

noodgedwongen gesloten is geweest. 

Anderhalve meter

Op momenten dat ons museum weer open 

mocht, bleef de VR-zaal veelal dicht. Dit om-

dat we de verplichte anderhalvemetermaat-

regel hier niet konden toepassen. Onze me-

P U B L I E K S A A N B O D

13 maart 2020: VR-ruimte 
gesloten voor enkele 

maanden

5 juni 2021: volledige 
heropening
 VR-ruimte

19 december 2021: 
VR-ruimte wederom 

gesloten.

15 december 2020: 
VR-ruimte wederom gesloten

Juli t/m november 2021: 
open m.b.t. invalkrachten
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dewerkers moeten de bezoekers immers geregeld 

helpen als zij vragen hebben over beeld en geluid. 

Dat kan alleen maar als zij dichterbij komen dan an-

derhalve meter. Op momenten dat de VR-zaal wél 

weer open kon voor publiek, was de anderhalveme-

termaatregel geen verplichting maar een advies. 

Hygiëne

In 2021 hebben we speciale apparatuur aange-

kocht om de VR-brillen te kunnen reinigen. Tevens 

hebben we extra (hygiëne)maatregelen genomen 

om onze medewerkers veilig te kunnen laten wer-

ken. Door deze maatregelen konden we helaas 

minder bezoekers toelaten dan gebruikelijk. In de 

periode juli tot en met november was de VR-ruim-

te open met behulp van inhuurkrachten. Dit was 

mogelijk dankzij een subsidie van het Kickstart 

Cultuurfonds.

MARKETING & COMMUNICATIE
Via onder meer een persbericht en social media 

brachten we onder de aandacht dat het publiek 

onze VR-room Batavia 1627 weer veilig kon bezoe-

ken, maar dat men van tevoren moest reserveren. 

We pasten hierop alle toeristische websites en 

online platforms aan waarop we ons museum pro-

moten.

P U B L I E K S A A N B O D

Door de bijdrage van het 
Kickstart Cultuurfonds kon de VR 

weer open
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P U B L I E K S A A N B O D
ORIGINEEL HOORNS 
VUURSTEENMUSKET 
Terug in geboorteplaats

In onze indrukwekkende Schutterijzaal 

was vanaf vrijdag 1 oktober 2021 

een origineel vuursteenmusket te 

bewonderen. Dit bijzondere wapen 

verbleef een tijd lang in het depot van 

de Museumfabriek in Enschede. Bij nader 

onderzoek bleek echter dat het heeft 

toebehoord aan de Gecommitteerde 

Raden van Hoorn. Met de komst naar 

ons museum keerde het musket terug 

op de plek waar ooit de opdracht voor de 

productie van het wapen werd getekend.

De ‘snaphaan’, zoals dit wapen in de 

gebruiksperiode werd genoemd, is 

eigendom van de Oudheidkamer Twente. 

Deze organisatie houdt zich bezig met het 

bewaren van Twents erfgoed en bezit onder 

meer onroerend goed, maar ook juwelen, 

munten, schilderijen andere objecten. Een 

van die objecten is dit vuursteenmusket, 

dat tot voor kort in het depot van de 

Museumfabriek in Enschede verbleef en 

werd aangezien voor een jachtgeweer. Totdat 

Mathieu Willemsen het wapen in het vizier 

kreeg. Willemsen is conservator van het 

Nationaal Militair Museum in Soesterberg, 

houdt zich bezig met de geschiedenis van 

vuurwapens in het Nederlandse leger en doet 

onderzoek naar 18e-eeuwse vuurwapens. “Op 

de foto op de website van de Museumfabriek 

zag ik aan de vorm en de uitvoering dat het 

geen jachtgeweer was, maar een militair 

geweer”, vertelt hij. “Toen we het wapen 

goed bekeken, zagen we op de slotplaat, 

het mechanisme van het geweer, twee kleine 

gravures die ons heel veel informatie over 

deze ‘snaphaan’ geven.”

Hoornse oorsprong

Zo bleek dat het musket heeft toebehoord 

aan de Gecommitteerde Raden van 

Hoorn: in de 17e eeuw het bestuur voor de 

Menno en Mandy van Wees bezig 
met het maken van de documentaire. 
Achter de tafel museumeducator 
Eugène Bakker.

13 augustus 2021: 
overhandiging door

 Oudheidkamer Twente

1 oktober 2021: 
start presentatie in ons museum tijdens de Maand 

van de geschiedenis

Het musket ligt nu in de zaal 
waar ooit de opdracht tot de 

productie werd getekend
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P U B L I E K S A A N B O D

provincie Holland, ten noorden van Haarlem. 

“Voor zover we weten is deze ‘snaphaan’ het 

enige wapen waarvan bekend is dat het van de 

Gecommitteerde Raden was. Dat maakt het tot 

een heel bijzonder exemplaar”, aldus Willemsen. 

“Door een gravure op de slotplaat valt bovendien 

af te leiden dat het wapen tussen 1781 en 1795 

moet zijn gemaakt.” Op 13 augustus 2021 kreeg 

ons museum de ‘snaphaan’ in bruikleen van de 

Oudheidkamer Twente. Daarmee keerde het 

terug naar zijn ‘geboorteplaats’. 

MARKETING & COMMUNICATIE

Mini-docu

Van de officiële overhandiging van het musket 

door Onno van Veldhuizen, burgemeester 

van Enschede (voorheen burgemeester van 

Hoorn) maakten we een videoreportage/kleine 

documentaire in samenwerking met Grapefruit 

Moon. Deze werd ingezet op social media en 

gebruikt bij de presentatie van het musket in het 

museum. Het leidde tevens tot artikelen in de 

regionale media en in die van Twente.  

De overhandiging door 
Onno van Veldhuizen
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MOOIE SAMENWERKINGEN EN 
ACTIVITEITEN

Corona had ook een stevige impact op de 

afdeling Educatie. Zo ontbrak zowel in 

2020 als in 2021 alle kerstprogrammering. 

Ook het aantal bezoekers was lager dan 

gewend: ontvingen we in 2019 nog 5760 

leerlingen, in 2020 waren dat er in totaal 

1125 – het totaal van leerlingen in primair 

en voortgezet onderwijs, volwassenenon-

derwijs en begeleiders. In 2021 waren dat 

er 1000. www.wfm.nl/educatie 

2020

Ontvangst Plein C

Op 23 september 2020 ontvingen wij een 

aantal interne cultuurcoördinatoren (ICC’s) in 

opleiding van Plein C. Wij zetten de laatste 

jaren veel in op deze samenwerking. ICC’ers 

maken het cultuurplan en cultuurbeleid voor 

een hele school. Hierdoor hebben we veel 

bereik door alle klassen heen, in plaats van 

per leerkracht. Veel leraren blijven verrast dat 

wij gratis werken en maatwerk leveren, iets 

dat we wellicht nog meer onder de aandacht 

kunnen brengen. Wij ontvingen de ICC’ers in 

onze Werkplaats van de Gouden Eeuw aan 

het Kerkplein, leidden hen rond in ons muse-

um en vertelden over al onze mogelijkheden. 

Speurtochten en familiesporen

Vanaf het moment dat het museum weer 

open was tot en met 13 september (einde 

zomervakantie) konden gezinnen het fami-

liespoor ‘Ziek en Zeer in de Gouden Eeuw’ 

volgen. Daarna kwamen de Eenhoorn- en 

Hondjesspeurtocht terug, aangepast op (co-

rona)routes A en B in het museum.

Project Coenbrief

Tijdens de Kinderboekenweek in oktober 

2020 organiseerden we project ‘Coenbrief’, 

samen met Bibliotheek Hoorn en Stichting 

Stil Verleden. Klassen schreven een brief aan 

J.P. Coen. De winnende, kritische brief was 

van Isa Keijser en deze werd afgebeeld in het 

Noord-Hollands Dagblad.

Sinterklaas in het museum

Van zaterdag 14 november tot en met zondag 

6 december 2020. Dit was een groot succes 

na enkele jaren zonder Sinterklaas in het 

Westfries Museum. Kinderen hielpen Sinter-

klaas met het zoeken naar zijn spulletjes en 

Naspeelacteurs tijdens 
het ‘Levende geschiedenis’ 
project in de schutterijzaal 

van het museum.
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namen een kijkje in het snoepjesmagazijn, 

waar ineens wel heel veel muizen zaten! Het 

was precies de juiste mix van spannend en 

leuk. We ontvingen in totaal 25 schoolklas-

sen en daarnaast individuele bezoekers. Op 

27 november 2020 hield Ad Geerdink een Sin-

terklaaslezing die meer dan uitverkocht was. 

Klankbordgroep

Slavernijverleden-overleg met Stichting Net-

werk, Stichting Stil Verleden en Bibliotheek 

Hoorn. Dit is een soort klankbordgroep die 

in het leven is geroepen om elkaar te vinden 

over schurende geschiedenisonderwerpen 

en waar mogelijk samen te werken. In 2020 

waren er twee bijeenkomsten (1 live, 1 online).

2021

JITS-festival

In 2021 zag het festival Jungle In The Sky het 

levenslicht. De ambitie is om met JITS in de 

toekomst hét toerende tropische festival te 

worden in Nederland. De aftrap was op 3 en 

4 september online, in Hoorn. Onze afdeling 

Educatie nam deel aan de klankbord- en ad-

viesgroep. 

Weekend Hoorn Kunst & Cultuur

Dit weekend viert de start van het nieuwe cul-

turele seizoen. Op zondag 5 september 2021 

waren we met een kraam aanwezig op de Cul-

tuurmarkt. We waren die dag ook open in de 

Boterhal met het programma ‘Alchemist’. Dat 

trok die dag 430 bezoekers, onder wie velen 

die nog nooit onze speciale educatieruimte 

hadden gezien

Samenwerking afdeling Archeologie

In 2021 startten wij een samenwerking met 

de afdeling Archeologie van de gemeente 

Hoorn, rond het Glop, het riool in Hoorn. On-

der leiding van Archeologie konden kinderen 

daar een kijkje nemen. Aansluitend hadden 

zij een les in onze educatieruimte aan het 

Kerkplein 39 (‘De Werkplaats van de Gouden 

Eeuw’), waarbij ze vondsten verwerkten en 

keken bij welke tijd deze hoorden.

Sinterklaas in het museum

Tussen 13 en 24 november 2021 ontvingen wij 

zestien schoolklassen. Door corona stopte 

dat, maar de presentatie was daarna nog wel 

individueel te bezoeken tot en met 5 decem-

ber 2021. 

E D U C A T I E

Vitrine ingericht 
met objecten van  
de opgraving  rond 
het Glop.
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FRAAIE NIEUWE AANWINSTEN EN 
FASCINERENDE STAGES

Ook tijdens de twee bijzondere jaren 2020 

en 2021 werkten we aan uitbreiding van 

onze collectie, zie de bijlagen van dit jaar-

verslag. Ondanks corona konden we bo-

vendien mooie onderzoekstages mogelijk 

maken. Het laatste deel van 2021 stond 

in het teken van voorbereiding op de 

aanstaande uithuizing en het daarmee ge-

paarde waarderings- en afstotingstraject. 

Collectieveiligheid

Ieder jaar nemen wij het CollectieHulpver-

leningsPlan onder de loep, samen met Art 

Salvage, specialist in het voorkomen of mi-

nimaliseren van mogelijke risico’s die eigen 

zijn aan het beheer van een collectie. Zo ook 

in 2020 en in 2021. In het plan hebben wij 

maatregelen en procedures vastgelegd die 

nodig zijn in geval van een calamiteit met be-

trekking tot de collectie, zowel in de interne 

depots als in de presentatie. Dit CHP maakt 

deel uit van het Integraal VeiligheidsPlan. Zo 

is de zorg om de collectie altijd meegenomen 

in de procedures bij een calamiteit. 

Registratie

Eind april 2020 namen wij afscheid van 

Nienke Jelles. Zij werkte acht uur per week 

als collectieregistrator. In december 2021 

zijn Tara Boots en Josefin Tönjes aangesteld, 

twee nieuwe collectiemedewerkers, elk voor 

24 uur per week. Zij zullen in 2022 en 2023 

het huidige collectieteam versterken, dat 

uit twee personen (1.5 fte) bestaat. Dit met 

het oog op de voorbereiding van de collec-

tie-uithuizing in 2023 en het waarderings- en 

afstotingstraject, dat in februari 2022 be-

gint. Daarnaast zullen zij diverse algemene 

collectiebeheertaken uitvoeren, onder meer 

op het gebied van collectieregistratie en de-

potbeheer. 

Fotografie

In 2020 konden wij opnieuw gebruik maken 

van de vrijwillige inzet van een vakfotograaf, 

Dennis-A-Tjak, ten behoeve van de collectie-

fotografie. Door corona-beperkingen kon hij 

enige tijd geen collectiefoto’s maken. Deson-

danks bleef hij als vrijwilliger/fotograaf aan 

het collectieteam verbonden. Het ligt in de 

bedoeling om zijn inzet te vragen voor nieu-

we verwervingen en uitgaande bruiklenen.

Documentatie en onderzoek

In 2020 en 2021 werden met regelmaat voor-

werpen ter verkoop, schenking, legatering 

of als langdurig bruikleen aan het museum 

aangeboden. Als daar aanleiding voor was, 

deden wij onderzoek naar de herkomst, ge-

schiedenis en conditie van de voorwerpen; 

een taxatie kon daar deel van uitmaken. Dit 

kon leiden tot de verwerving van het voor-

werp of een doorverwijzing naar een ander 

museum, een taxateur of een restaurator. 

Onze collectiemedewerkers handelden de 

vele publieksvragen af over voorwerpen in ei-

gen bezit of in de museumcollectie. Wanneer 

nodig, verwezen wij hen door naar andere 

erfgoedinstellingen of specialisten. 

Joodse gevelstenen

In samenwerking met Rita Lodde-Tolenaar, de 

afdeling Erfgoed van de Gemeente Hoorn en 

het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap 

(NIK) is in 2019 een onderzoek gestart naar 

de haalbaarheid van plaatsing van de He-

breeuwse gevelstenen (inv.nr. 22712) in de 

monumentale zuiltjes bij de ingang van de 

huidige Joodse begraafplaats aan de Berk-

houterweg te Hoorn. De stenen zijn afkom-

stig van het metaheerhuisje op de voormalige 

Joodse begraafplaats aan de Weel in Hoorn. 

Bij de verplaatsing van de Joodse graven en 

de sloop van het metaheerhuisje in 1968 zijn 

deze stenen veiliggesteld en overgedragen 

aan ons museum. Sindsdien zijn zij te zien 

in onze tuin. 

Eind april 2020: 
Afscheid collectieregistrator 

Nienke Jelles

Februari 2021: 
Afronding stage/onderzoek 

rariteitenkabinet

Juni 2021: 
Afronding stage/onderzoek Schepen 

voor de kust van Enkhuizen

20 november 2021: 
Opening aanwinstenkamer

Maart 2021: 
Start stage/onderzoek Schepen 

voor de kust van Enkhuizen

Oktober 2020: 
Start stage/onderzoek 

rariteitenkabinet

September 2021: 
Start stage/onderzoek 

Coromandel lakkist

December 2021: 
In diensttreding twee nieuwe 

collectiemedewerkers

De onthulling van de 
Joodse stenen.



33C O L L E C T I E

Het idee was om de stenen ter herenigen 

met de monumentale zuiltjes bij de ingang 

van de huidige Joodse begraafplaats aan de 

Berkhouterweg. Hiernaar lieten we onder-

zoek uitvoeren. Daarnaast zochten we naar 

de derde en de vierde steen. Volgens een 

brief uit 1968 van de heer H.M. Polak aan 

de Gemeente Hoorn, zouden deze eveneens 

aan ons zijn overgedragen. De twee stenen 

in onze museumtuin met een Hebreeuwse 

tekst zijn gereinigd door Nicolas Verhulst 

van Petracon. Vervolgens hebben wij ze 

overgedragen aan Jan Reek Natuursteen BV 

te Hoorn, die het ontwerp voor twee zuiltjes 

voor deze stenen uitvoerde. Op onze social 

media hebben wij updates en video’s over 

de voortgang van dit project gedeeld met 

het publiek. Mede hierdoor werd in 2021 

de derde steen teruggevonden. Ook deze is 

door Petracon gereinigd. In 2021 kwam het 

nog niet tot de overdracht van de stenen, 

de daadwerkelijke plaatsing van het monu-

ment en een officiële onthulling.

Stages

Ondanks de beperkingen van corona kon-

den we toch voor enkele studenten een 

stage op de afdeling Collecties mogelijk 

maken. 

Rariteitenkabinet

Van oktober 2020 tot februari 2021 deed Jo-

sefin Tönjes onderzoek naar ons rariteiten-

kabinet (inv.nr. 11322). Dit in het kader van 

haar masterthesis Conservation of Furniture 

and Wooden Objects aan de University for 

Applied Sciences and Arts (HAWK) in Hilde-

sheim, Duitsland. Een deel van haar scriptie 

omvatte de geschiedenis van het object en 

het uitzoeken van vervangen en later toege-

voegde delen, zoals het onderstel, de richel 

en delen van het fineer aan de buitenkant. 

Uit het onderzoek naar de ontwerpken-

merken is naar voren gekomen dat de kast 

waarschijnlijk in de 17e eeuw gemaakt is in 

Tirol. Een hoogtepunt was verder de vondst 

van een vergelijkbare kast die op dezelfde 

manier vervaardigd is. Naast het uitvoeren 

van kunsthistorisch onderzoek heeft Josefin 

de toestand van het object gedocumen-

teerd en een concept voor de conservering 

ontwikkeld. Wij hebben diverse updates van 

het onderzoek met het publiek gedeeld via 

onze website en social media. 

Het rariteitenkabinet.
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Schepen voor de kust van Enkhuizen

Van maart tot juni 2021 deed Tara Boots 

onderzoek naar het schilderij Schepen voor 

de kust van Enkhuizen, (olieverf op doek, ca 

1760-1808), toegeschreven aan Pieter Aertsz. 

Blaauw (inv.nr. 18061). Dit in het kader van 

haar masterstage Kunstgeschiedenis aan de 

Universiteit Utrecht. Peter Swart (Westfries 

Archief) had ons eerder gewezen op het feit 

dat niet Enkhuizen, maar Vlissingen was af-

gebeeld. 

Naar aanleiding daarvan deed Tara onder-

zoek naar de geschiedenis van het schilderij 

en een mogelijk andere datering en toeschrij-

ving. Dit heeft geleid tot een nieuwe toeschrij-

ving, titel en datering: Onbekende schilder, 

Scheepsportret van een Middelburgs kapers-

fregat voor de kust van Vlissingen, ca. 1675-

1710. We zullen het onderzoek naar de moge-

lijke schilder voortzetten. Wij hebben diverse 

updates van het onderzoek met het publiek 

gedeeld via onze website en social media. 

Coromandel lakkist

In september 2021 startte de Chinese studen-

te Manwa Jiang in september 2021 een icono-

grafisch onderzoek naar de Coromandel lak-

kist (inv.nr. 01992). Dit in het kader van haar 

tweejarige onderzoeksmaster Kunstgeschie-

denis aan de Universiteit van Utrecht. De we-

duwe Henrica Maria de Vicq-Carbasius heeft 

deze bijzondere kist in 1906 aan ons muse-

um nagelaten. Zij woonde in het huis aan de 

Rode Steen 15, het pand naast het huidige 

museum. De lakkist stond in de vestibule van 

haar huis. Manwa Jiang sluit haar stage af in 

februari 2022. Wij hebben diverse updates 

van het onderzoek met het publiek gedeeld 

via onze website en onze social media. 

Depots

Op dit moment beschikken wij over ruim  

600 m2 depotruimte, verdeeld over zes lo-

caties, waarvan drie extern. De omstandig-

heden van de drie inpandige depots en een 

extern depot zijn verre van ideaal. Het klimaat 

is hier slecht te regelen, de depots zijn stoffig 

en de werkomstandigheden laten te wensen 

over. Ook de fysieke toegankelijkheid is zeker 

niet optimaal. In de aanloop naar het Nieuwe 

Westfries Museum hebben wij reeds een visie 

ontwikkeld voor een Programma van Eisen. 

Daarin hebben wij een depot omschreven 

dat goede klimatologische omstandigheden 

heeft en dat zeer goed beveiligd en schoon 

is. Het depot heeft een collectiewerkruimte 

voor o.a. objectfotografie, objectregistratie 

en preventieve en actieve conserveringswerk-

zaamheden. Hier kunnen bovendien objecten 

worden verpakt. Het doel is de gehele collec-

tie van ons museum in één extern depot on-

der te brengen.

Archeologie

In de archeologievitrine stond vanaf decem-

ber 2020 en gedurende geheel 2021 een 

presentatie van opgravingen uit ’t Glop te 

Hoorn. Omdat weinig mensen deze hebben 

kunnen zien door de coronasluitingen, zijn de 

bruiklenen voor de inrichting van de archeo-

logievitrine in de archeologiekelder met een 

jaar verlengd tot en met 31 december 2022. 

De Chinese 
studente 
Manwa Jiang 

C O L L E C T I E

Het doel is de gehele collectie 
van ons museum in één extern 

depot onder te brengen
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AANWINSTENKAMER
Inkijkje in de museumpraktijk

Tussen de voorbereidingen voor nieuwe 

tentoonstellingen en de aanstaande ver-

bouwing door, werkten we gestaag aan 

het verrijken van onze collectie. We deden 

onderzoek naar diverse aanwinsten en 

nodigden het publiek in het museum uit 

om mee te kijken en mee te denken. Ook 

deden we uit de doeken hoe we de nieuwe 

kunstschatten verwierven en welke route 

zij aflegden. 

In november 2021 vierde de Stichting Vrien-

den van het Westfries Museum haar 35-jarig 

jubileum. De Stichting zag in 1986 het levens-

licht, dankzij inspanningen van betrokken 

Westfriezen en het Westfries Genootschap. 

Met steun van de Rabobank en met bij aan-

vang al meer dan 200 Vrienden, maakte de 

Stichting een vliegende start. Inmiddels is 

het aantal Vrienden verdubbeld. En tot op de 

dag van vandaag is de stichting nauw betrok-

ken bij ons museum. Vooral op het gebied 

van de collectie, door steun te verlenen bij 

restauratie, aankoop, publicaties en tentoon-

stellingen.

Aanwinstenkamer

Om het jubileum van de Vrienden passend te 

vieren, richtten wij een aanwinstenkamer in. 

Zo kan het publiek onze laatste aanwinsten 

bewonderen, maar ook laten we zien hoe 

wij als museum deze verschillende objecten 

verwerven: door schenkingen, legaten of 

bruikleen. Of, in geval van aankoop, met de 

onmisbare steun van fondsen, de Vereniging 

Rembrandt en een netwerk van deskundigen 

en taxateurs. En dus zeer zeker ook met de 

steun en betrokkenheid van de Stichting 

Vrienden van het Westfries Museum. 

Uitleg

Daarnaast biedt deze aanwinstenkamer, ka-

mer 1.6, een inkijkje in de museumpraktijk. 

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een nieuw 

verworven object als het bij ons museum 

arriveert? Er is aandacht voor onderzoek, 

restauratie en mogelijke relaties met ande-

re stukken uit onze collectie. De bezoeker 

krijgt uitleg via teksten en een audiotour. 

Deze gaan zowel over de schilderijen en ob-

jecten zelf als over het belang van fondsen, 

Vrienden en verenigingen en de weg die wij 

bewandelen om onze collectie uit te breiden.  

20 november 2021: 
Opening aanwinstenkamer

De aanwinstenkamer.
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MARKETING & COMMUNICATIE

We lieten de aanwinsten in kamer 1.6 fotogra-

feren en op video zetten. Via een persbericht 

en socialmediaberichten werden deze uit de 

doeken gedaan: het werd een serie over de 

meerdere bijzondere aanwinsten die we in 

coronatijd verwierven. Het Noord-Hollands 

Dagblad wijdde er een spread aan met de 

kop: ‘Raadselen rondom Rotius’. 
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STERKERE ONLINE ZICHTBAAR-
HEID EN MEER VERBINDING

De ambities zijn hoog bij de wisseling van 

de marketing- en communicatiewacht in 

januari 2020. Voorop staat het bereiken 

van een groter, diverse publiek via een 

sterkere online zichtbaarheid en een meer 

persoonlijk gerichte communicatie. Coro-

na heeft hierbij als een vliegwiel gewerkt. 

De positieve resultaten van twee jaren 

innovatie vormen nu een goede basis voor 

de toekomstige jaren waarin we opnieuw 

onze deuren zullen sluiten vanwege de 

op handen zijnde vernieuwing en verbou-

wing. Hieronder een aantal belangrijke 

stappen die wij in 2020 en 2021 zetten. 

Voor meer specifieke activiteiten, zie Pu-

blieksaanbod en Bijlage VI.

Corona en de online programmering

De plotselinge sluiting op 15 maart 2020 

vroeg om communicatie naar publiek via 

persberichten, socialmediaberichten, web-

site-aanpassingen en interviews voor regio-

nale media. De deuren van het museum wa-

ren weliswaar dicht, maar online zorgden we 

direct voor een sterke online programmering 

om ons museum toch open te stellen voor 

publiek. Via onze website en facebookpagina 

plaatsten we volgens een vaste programme-

ring wekenlang vrijwel elke dag een nieuw 

item. Onder de naam WFMuseum Online kon 

het publiek vlogs, 

podcasts, online 

workshops en edu-

catieve video’s vin-

den, bij wijze van 

culturele verdie-

ping en positieve 

inspiratie/afleiding van de crisis. Ook kon het 

publiek in 3D online door het museum lopen 

(als een van de eerste musea in Nederland 

boden we deze bijzondere ervaring aan). 

Afvaart Halve Maen, maar dan online 

De geplande grootscheepse afvaart van 

museumschip de Halve Maen op 21 maart 

2020 kon door de plots ingevoerde corona-

maatregelen niet doorgaan. In drie dagen 

tijd organiseerde de communicatie-afdeling 

in samenwerking met de film- en dronespe-

cialisten van the Flying Dutchmen een online 

afvaart via een livestream. Met hoofdrollen 

voor de Halve Maen en een aantal drones, en 

met schitterende bijrollen voor de historische 

haven en het Hoornse Hop. Ad Geerdink en 

Marian Vleerlaag van Vitamedia deden live 

verslag in een ijskoude Hoornse haven, maar 

onder een stralend blauwe lucht. Tijdens de 

live-uitzending 

was interactie 

mogelijk via de 

moderator, de 

kijkers thuis 

leefden mee. De 

uitzending is nog 

steeds te bekijken en heeft inmiddels in to-

taal 90.000 mensen in binnen- en buitenland 

bereikt.

Podcast en vlogs

In de maanden maart/april/mei/juni maakten 

we een serie van twaalf podcasts (‘De Gou-

den Eeuw in je oren’). Ook namen we zes nieu-

we vlogs op waaronder ‘De Leprozenklepper, 

de corona-app van de 17e eeuw’. Deze actu-

ele vlog spiegelde de heftige actualiteit aan 

epidemieën uit het verleden (we boden de 

podcast ‘Ziek en zeer in de Gouden Eeuw’ als 

verdieping erbij aan.) Het leverde landelijke 

media-aandacht op van onder meer dagblad 

Trouw. Ook maakten we gebruik van eerder 

opgenomen digitaal materiaal zoals de the-

atervoorstelling ‘De Verwonderingh’ uit 2019, 

die we in zes verschillende afleveringen knip-

ten en uitzonden op zes zondagen. Het lever-

de waardering en betrokkenheid op van onze 

achterban en een groei van onze facebookpa-

gina met 740 volgers (eind 2020 komen we 

daardoor op 3614 volgers).  

Campagneblauwdruk

Als basis voor de communicatie- en mar-

ketingcampagne van de tentoonstelling 

‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de kunst’ 

ontwikkelde Vitamedia een matrix met daarin 

de verdeling tussen de voorgestelde online 

en offline middelen en kanalen (gratis en 

betaald), en de geformuleerde doelgroepen 

voor deze tentoonstelling. Dit model werd 

vanaf dat moment de blauwdruk voor de 

campagnes voor de navolgende tijdelijke ten-

toonstellingen. 

Ontwikkeling digitale nieuwsbrieven

In 2020 verzonden we zes online nieuws-

brieven naar medewerkers en vrijwilligers. 

Via WFMuseum Online boden wij 
een continue stroom aan online 

activiteiten

14 februari 2021: 
Valentijnsactie en afsluiting 

knipkunsttentoonstelling

1 januari 2020: 
afscheid Christa van 

Hees, start Vitamedia

5 juni 2021: 
communicatie rond heropening 
en start ‘Ambacht aan de wand’

8 maart 2020: 
opening ‘Geknipt voor de 
kunst’ en start campagne

21 maart 2020: 
livestream afscheid 
‘Halve Maen’

3 juli 2021: 
tv-uitzending ‘

Nu te zien!’

19 juni 2020: media-aandacht 
rond demonstraties standbeeld 
J.P. Coen

1 oktober 2021: 
communicatie rond 
presentatie musket

14 nov 2021: 
communicatie rond 

de aanwinstenkamer 
2 november 2020: 

opnamen Waar is De Mol?

8 mei 2021: 
start campagne ‘Pala – 

Nutmeg tales of Banda’

3 maart 2020: 
communicatie rond aanwinst 

Johannes Bronckhorst

Juni 2021: 
media-aandacht 

beslissing gemeenteraad

Juni/juli 2020: 
communicatie rond Blind 

Date-donderdag

13 augustus 2021: 
video overhandiging musket 
door Oudheidkamer Twente

25 september 2020: 
communicatie rond ope-
ning Schilderijenkabinet

Augustus t/m oktober 2021: 
organisatie en communicatie 

ontwerpwedstrijd ‘Ambacht aan 
de wand’

20 november 2020: 
verzending eerste externe 
online nieuwsbrief

31 december 2020: 
tv-uitzending Het 
Museum van Nederland

M A R K E T I N G  E N  C O M M U N I C A T I E
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Daarnaast verzonden we in november dat 

jaar onze eerste online nieuwsbrief voor ex-

ternen. Binnen de AVG-regels begonnen we 

gestaag met het opbouwen van een bestand 

van geïnteresseerde lezers. Via Facebook rie-

pen we onze achterban op zich in te schrijven. 

In 2021 verstuurden wij acht interne nieuws-

brieven en acht externe, waaronder een spe-

cial over ‘PALA – Nutmeg tales of Banda’ en 

drie over de toekomst van ons museum.

Social media 

In 2020 werden sociale media opeens be-

langrijker dan ooit. Via deze kanalen kon-

den wij namelijk in contact blijven met ons 

publiek wanneer de fysieke museumpoorten 

gesloten waren. Via de online programmering 

van WFMuseum Online boden wij een conti-

nue stroom aan online activiteiten. 

In 2020 behaalden we 100% meer bereik, 

100% meer netto aantal volgers en 100% 

meer betrokkenheid. Dit kwam vooral voort 

uit de online programmering (zie onderdeel 

‘Website’) en een aantal succesvolle soci-

almediacampagnes. In 2021 hebben wij deze 

betrokkenheid verder uitgebouwd, met als 

resultaat onder andere meer klikken op links 

(8.490 > 25.089) en meer reacties (9.823 > 

11.149).

In 2021 hebben we meer ingezet op langdu-

rige en terugkerende socialmediaseries zoals 

‘Ontmoet onze collega’, ‘De museumfavoriet 

van’, ‘Onderzoekupdate’, ‘PALA’, ‘Museumtip’ 

en ‘Maand van de geschiedenis’. Daarnaast 

hebben wij de socialmediaberichten con-

sequenter geplaatst, door een consistent 

format en de introductie van een contentka-

lender. Daarnaast hebben we in 2021 gebruik 

gemaakt van de inzet van Instagram influen-

cers, met name voor de online expositie ‘Pala 

– Nutmeg Tales of Banda’ (zie Publieksaan-

bod). Dit resulteerde in een aantal mooie 

doorplaatsingen.

Naast Facebook ook Instagram

Nadat we in 2020 veel aandacht gaven aan 

onze facebookpagina, verhoogden we in 

januari 2021 onze inspanningen om ook 

ons Instagram-account te laten groeien. We 

startten het jaar met 1413 instagramvolgers, 

eind 2021 zijn dat er 1736. We scherpten 

onze contentstrategie voor social media nog 

M A R K E T I N G  E N  C O M M U N I C A T I E
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verder aan en realiseerden daarmee een nog 

grotere betrokkenheid bij de berichten: deze 

ligt bij ons museum aanmerkelijk hoger dan 

gemiddeld. Op Facebook plaatsten we in 

2021 gemiddeld vier berichten per week, op 

Instagram drie tot vier. Het merendeel is zelf-

gecreëerde content. We bereikten daarmee in 

2021 342.428 en 41.982 mensen, wat het to-

taalbereik via onze eigen socialmediakanalen 

in 2021 op 384.669 mensen brengt.

Heropening en actie ‘Word vriend van het 

Westfries Museum, juist nu!’

In de aanloop naar 2 juni 2020 zetten we de 

communicatie rondom de heropening (met 

veiligheidsprotocol en reserveringssysteem) 

in gang. Dit resulteerde in diverse interviews 

in regionale media (krant, online, radio). 

In samenwerking met de Vrienden van het 

Westfries Museum realiseerden we een 

livestream in de vorm van een talkshow van-

uit ons museum. Voorzitter Henk Tameling 

interviewde hiervoor onder meer kunstenaar 

Eline Janssens en onze directeur Ad Geerdink. 

Op 2 juni 2020 openden we onze hekken met 

de media erbij, om als eerste enkele mensen 

te ontvangen die recentelijk Vriend zijn ge-

worden door de wervingsactie ‘Word vriend 

van het Westfries Museum, juist nu!’. Wethou-

der Samir Bashara was een van hen. De nieu-

we Vrienden ontvingen een speciaal daarvoor 

gemaakt kunstwerkje van Eline Janssens. De 

opening leidde weer tot een persbericht en 

socialmediaberichten, plus een groei van het 

aantal Vrienden van het museum. 

Corporate communicatie

Naast de marketing en communicatie rond 

specifieke activiteiten, deden we ook veel 

om het museum in zijn algemeenheid onder 

de aandacht te brengen. Zo maakten we in 

beide jaren een folder met ons jaarprogram-

Op Facebook plaatsten we in 2021 
gemiddeld vier berichten per week

M A R K E T I N G  E N  C O M M U N I C A T I E
Ad Geerdink tijdens de 
theatershow 
‘De Verwonderingh’
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ma, die op ca. 850 toeristische adressen 

(hotels, B&B’s, vakantieparken) kwam te 

liggen. Ook plaatsen wij corporate adver-

tenties in onder meer:

- Margriet Er op Uit gids 

- Museumtijdschrift

- Kidz Museum Gids

-   Ik hou van Hoorn-gids (toeristisch gids-

je)

- Seizoensgids Schouwburg Het Park

-  Hier in Hoorn (stadsglossy, met ook free 

publicity)

Daarnaast haakten wij in op acties met 

onder meer: 

- Holland boven Amsterdam

- Rodi Media

- Nieuws in Westfriesland

Ook brachten we artikelen tot stand in 

onder meer Hier in Hoorn, het Reforma-

torisch Dagblad en het Noord-Hollands 

Dagblad en leverden we bijdragen aan 

voor de Historische scheurkalender van 

het Historische Nieuwsblad. 

Om ervoor te zorgen dat wij goed werden 

gevonden op Google, intensiveerden we 

de samenwerking met bureau INTK voor 

de optimale inzet van onze Google Grants 

(een tegoed dat Google gratis ter beschik-

king stelt aan non-profitorganisaties).

Nieuwe website - Work in progress

Gedurende de sluiting tijdens de ingrij-

pende renovatie en verbouwing – vanaf 1 

januari 2023 - willen wij graag doorgaan 

met het vertellen van onze verhalen via 

online exposities en verrassende pop-up 

exposities in het Statenlogement. Daar-

naast willen we betrokkenen meenemen 

in alle ontwikkelingen rond de restauratie 

en verbouwing, zoals archeologische op-

gravingen en bouwkundige vorderingen. 

Onze nog te vernieuwen website is straks 

hét platform waar al deze verhalen en 

activiteiten samen zullen komen tijdens 

de sluiting. Tijdens deze periode doet de 

website letterlijk dienst als de online ver-

sie van het museum. Maar ook na de slui-

ting, bij de heropening van het vernieuw-

de Westfries Museum, zal de website 

deze rol blijven vervullen. Gedurende de 

restauratie en verbouwing zullen we hard 

werken aan een geheel nieuwe opzet en 

invulling van het museum en een nieuwe 

identiteit. Ook die zullen goed tot uiting 

moeten komen in de website. Onze hui-

dige website is daar in zijn huidige vorm 

niet toereikend voor. Vandaar dat eind 

2021 de eerste stappen zijn gezet voor 

het ontwikkelen van een goed vindbare, 

gebruiksvriendelijke, toegankelijke (vol-

gens de WCAG-richtlijnen) en verhalende 

website, zowel op desktop als mobiel, die 

straks kan meegroeien met ons museum. 

Ontdek de 
’GOUDEN’
17e EEUW
in het 

WESTFRIES MUSEUM

wfm.nl

Maak een virtuele 
tijdreis en beleef 
Batavia in het 
jaar 1627Advertentie voor de 

Er op Uit gids van het 
tijdschrift Margriet

M A R K E T I N G  E N  C O M M U N I C A T I E
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13 april 2021: 
presentatie projectplan 

aan de Raad

15 juni 2021: 
geplande besluitvorming 

Raad -> uitgesteld

1 juni 2021: 
geplande besluitvorming 

Raad -> uitgesteld

21 september 2021:
Raad besluit tot 4e variant

W F M  2 0 2 5

EEN HISTORISCH BESLUIT
Toekomst geven aan geschiedenis

Het bleef tot op het laatste moment span-

nend. De beslissing rondom een ingrijpende 

restauratie, uitbreiding, verduurzaming en 

vernieuwing van ons museum werd tot twee 

keer toe uitgesteld. Maar op 21 september 

2021 klonk in de gemeenteraad van Hoorn 

dan toch het verlossende woord. De Raad 

keurde met grote meerderheid een project-

plan goed. In lijn met de voorkeur van het 

college en het museum koos zij hierbij voor 

de meest uitgebreide bouwkundige variant. 

Deze voorziet in onderkeldering van twee 

van de drie monumentale museumpanden. 

Met deze variant is een investering van 18 

miljoen euro gemoeid. Het kan met recht 

een historisch besluit genoemd worden, een 

waardevolle investering in de toekomst van 

de monumentale huisvesting en het West-

fries Museum. 

Vijf jaar voorbereiding

Het raadsbesluit vormde zowel een afsluiting 

als een startpunt. Het was het slotstuk van 

een voorbereidingstraject van vijf jaar. In 

2016 begon dit met de vraag van de toenma-

lige wethouder van cultuur, Judith de Jong, of 

wij een visie wilden ontwikkelen op uitbrei-

ding van het museum met het naastgelegen 

pand Roode Steen 15. Dat verzoek was niet 

aan dovemansoren gericht. Het museum zat 

al vele jaren in een veel te krappe jas. Een jas 

waar bovendien scheuren in begonnen te 

ontstaan. Al in 2012 constateerden experts 

dat de monumentale panden aan het ver-

zakken waren. De vraag van de wethouder 

resulteerde in de toekomstvisie ‘Hoorn CS’, 

die in 2017 door de politiek positief ontvan-

gen werd. Het museum kreeg groen licht om 

de visie verder uit te werken en het plan voor 

vernieuwing van het museum werd opgeno-

men in het uitvoeringsprogramma van het 

nieuwe college van B&W dat in juni 2018 aan-

trad, met Samir Bashara als verantwoordelijk 

wethouder van cultuur. 

Stroperig

De uitwerking van de visie verliep door tal 

van omstandigheden nogal stroperig. Ook 

een verslechterend financieel meerjarenper-

spectief van de gemeente werkte bepaald 

niet mee aan het doorhakken van noodza-

kelijke knopen. In juli 2019 dreigde de Raad 

zelfs de stekker uit het project te trekken. 

Zover kwam het echter niet. De Raad stelde 

een voorbereidingskrediet beschikbaar voor 

een sobere en doelmatige uitwerking van 

plannen voor het herstel van de funderin-

gen van de monumenten, uitbreiding met 

het pand Roode Steen 15, verduurzaming en 

het toegankelijk maken van het complex. De 

bestaande plannen moesten daarmee terug 

naar de tekentafel.

Nieuw plan

Wij stelden een projectgroep samen onder 

leiding van extern projectleider Eltje de 

Klerk, in samenwerking met architectenbu-

reau TPAHG uit Hoorn. In dik een jaar werkte 

deze groep een heel nieuw bouwkundig pro-

jectplan uit, dat werd aangevuld met een ver-

nieuwd inhoudelijk concept voor het West-

fries Museum. Een grote steun in de rug was 

de toekenning van een Kanjer-subsidie (een 

regeling bedoeld om grote rijksmonumenten 

te restaureren, te verduurzamen en toegan-

kelijker te maken) van 2,1 miljoen euro voor 

de restauratie van de museummonumenten 

door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Ook 

verleende de Provincie Noord-Holland een 

subsidie van 300.000 euro voor de verduur-

zaming van de panden.

Vier varianten

Op verzoek van het college en de Raad 

werkte de projectgroep vier bouwkundige 

varianten uit, die ieder een andere oplossing 

boden voor de plek van de nieuwe tijdelijke 

expositieruimte in het geheel. In twee van 

de vier varianten werd de oplossing gevon-

den in onderkeldering van de bestaande 

monumenten. Aangezien er toch aan funde-

ringsherstel moest worden gedaan, was dit 

een ideale koppelkans. Vanuit de wens voor 

Het historische besluit is een waardevolle investering in de toekomst 
van het Westfries Museum en de stad
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een zo doelmatig mogelijk plan, heeft de pro-

jectgroep meerdere van deze koppelkansen 

benut. 

Aangezien de plannen complex waren en een 

forse investering van de gemeente vergden, 

heeft de projectgroep de gemeenteraad mee-

genomen in het denk- en uitwerkproces. Ook 

heeft de groep veel tijd en energie gestoken 

in het informeren van de raad. Dit wierp uit-

eindelijk zijn vruchten af. Op 21 september 

2021 stemde de Raad met 28 stemmen voor 

en 7 tegen in met het projectplan Vernieuwing 

Westfries Museum, waarbij zij kozen voor de 

meest uitgebreide en duurste variant. Deze 

keuze werd vergemakkelijkt door ons aanbod 

om vanuit het Le Cocq D’Armandville-Plancken-

fonds een deel van de jaarlijkse afschrijvings-

lasten te dekken. 

Het plan voorziet in een ruime entree met 

museumwinkel en aantrekkelijke tuingerich-

te horecagelegenheid op de begane grond. 

Samen met het auditorium in de kelder en 

de tuinen achter de panden wordt dit een 

vrij toegankelijk publieksgebied; een ont-

moetingsplek voor inwoners en gasten van 

de gemeente. Een nieuw trappenhuis met lift 

verbindt alle (vier) etages van het complex. De 

vloerniveaus daarvan zijn gelijk, zodat 95% 

van het nieuwe museum toegankelijk wordt 

voor bezoekers die gebruik maken van een 

rolstoel. Alle inpandige depots worden omge-

bouwd tot expositieruimte. De collectie wordt 

ondergebracht in een extern collectiecentrum. 

Dit schept letterlijk ruimte voor het uitrollen 

van een vernieuwend concept voor de pre-

sentatie van de rijke museumcollectie. Deze 

zal bestaan uit een introductie en maar liefst 

28 thematische wonderkamers, waar wij een 

nieuw verbindend verhaal zullen vertellen over 

de zeventiende eeuw: de meest dynamische 

en enerverende periode uit de geschiedenis 

van de stad, de regio en ons land.

Nieuwe fase

In november 2021 is het project een nieuwe 

fase ingegaan. We formeerden een project-

groep die wij uitbreidden met diverse des-

kundigen. Deze groep is begonnen met het 

uitwerken en aanbesteden van alle werkzaam-

heden. In 2022 wordt al een begin gemaakt 

met het archeologische onderzoek, dat naar 

verwachting veel nieuwe informatie zal opleve-

ren over de geschiedenis van één van de oudst 

bewoonde plekken van de stad. Op 1 januari 

2023 sluiten wij onze deuren voor het publiek. 

Daarna start de ontruiming, restauratie en ver-

bouwing, die naar verwachting zo’n 30 maan-

den in beslag zullen nemen.  
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13 april 2021: 
presentatie projectplan 

aan de Raad

15 juni 2021: 
geplande besluitvorming 

Raad -> uitgesteld

3 september 2021: 
rolstoelexpertmeeting

1 juni 2021: 
geplande besluitvorming 

Raad -> uitgesteld

Vanaf 15 september 2021: 
communicatie in aanloop 

naar raadsbesluit

21 september 2021:
Raad besluit tot 
4e variant

DE COMMUNICATIE ROND 
WFM 2025
Veel partijen, veel belangen

De communicatie in aanloop naar de raads-

beslissing over de vernieuwing van het 

Westfries Museum vroeg om veel zorgvul-

digheid en oog voor alle betrokkenen, zo-

wel intern als extern.

Reflectie- en inspiratiesessies: Samen 

bouwen aan het nieuwe Westfries Museum

In de aanloop naar vernieuwing en verbou-

wing organiseerde de afdeling Communicatie 

eind 2020 een interne serie van drie online 

expertmeetings voor het museumteam. Per 

onderwerp nodigden we twee experts uit: 

een beschouwend, een vanuit best practice. 

Na hun lezingen was er ruimte voor vragen 

en gedachtenwisseling. Onderwerpen waren 

‘Een nieuwe kijk op de Gouden Eeuw’, ‘Onze 

gekleurde blik’ en ‘Het digitale museum’. We 

kregen hierbij medewerking onder andere 

Frans Geraedts (internationaal filosoof), 

Renske Brinkman (projectleider van de slaver-

nij-expositie in het Rijksmuseum), hoogleraar 

James Kennedy (voorzitter nieuwe Canon van 

de geschiedenis) en Annemarie de Wildt (cu-

rator Amsterdam Museum, in verband met de 

Gouden Koets-tentoonstelling). Zij deelden 

hun kennis met ons in een zeer inspirerende 

verkenning naar het nieuwe museumconcept. 

De toekomst in beeld

Begin 2021 was het museum gesloten, maar 

achter de schermen bouwde het museum-

team en een speciaal projectteam aan een 

nieuwe toekomst voor de geschiedenis in 

Hoorn. Dit werd zichtbaar toen half januari 

2021 de communicatie over de plannen voor 

vernieuwing en verbouwing van het museum 

naar buiten ging. Doel was de gemeenteraad 

zo goed mogelijk te informeren over de nood-

zaak tot funderingsherstel en de mogelijkhe-

den die deze noodzakelijke verbouwing biedt 

om het museum toegankelijk te maken, te 

verduurzamen en uit te breiden. Dit deden we 

door middel van een onlinepresentatie voor 

gemeenteraadsleden, maar we informeerden 

ook geïnteresseerd publiek via persberich-

ten, online nieuwsbrieven (toekomstspeci-

als), interviews met het projectteam op onze 

website, social mediaberichten en een online 

projectplan. 



44

 Vervolg van regiovoorpagina
Hoorn " Een vorig plan voor

restauratie en vernieuwing van het
Westfries Museum, ’Hoorn CS’, was
volgens de gemeenteraad te ambi-
tieus. Het team, dat inmiddels vijf
jaar met de toekomstplannen bezig
is, moest ’terug naar de tekentafel’.

Het plan moest sober en doelmati-
ger worden, met de focus op her-
stel van de funderingen, verduur-
zaming van de monumenten, ver-
betering van de toegankelijkheid
en uitbreiding met het naastgele-
gen pand Roode Steen 15. Wat nu
op tafel ligt, is een projectplan met
een keuze uit vier varianten. „Het
is er niet slechter op geworden. Er
is een erg goed doordacht plan
uitgekomen”, zegt directeur Geer-
dink. „Sterk, samenhangend en

kostenefficiënt. Zo wordt nood-
zaak een kans!”

De noodzaak ligt om te beginnen
in het herstel van de funderingen.
De panden, waarvan het trotse
Statencollege uit 1632 het opval-
lendst is, verzakken in toenemende
mate. „Dat heeft ook met het
grondwaterpeil te maken”, vertelt
Geerdink. „Het lijken maar drie
gevels, Roode Steen 1, 16 en 15, maar
het waren oorspronkelijk zeven
panden. Er zitten scheuren in de
muren. Er is geen acuut gevaar,
maar uit een inventarisatie in 2017
bleek al dat herstel hoogst noodza-
kelijk is. Het moet nu zo snel mo-
gelijk worden aangepakt.”

Die snelheid is ook om financiële
redenen gewenst. De Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed heeft
het museum vorig jaar een subsi-
die van 2,1 miljoen euro toegekend
voor herstel van de fundering, de
provincie Noord-Holland 309.000
euro voor verduurzaming van het
museum. De klimaatinstallatie - zo
belangrijk voor de collectie - moet
al sinds 2017 worden vervangen en
wordt ’met touwtjes’ draaiende
gehouden. Als het raadsbesluit
over de vernieuwing niet in 2021
wordt genomen, komen de subsi-
dies te vervallen. De werkzaamhe-
den die vallen onder de subsidiere-
geling moeten voor eind 2023
worden afgerond.

Verbetering van de toegankelijk-
heid staat ook al lang op de wen-
senlijst. 

„Het museum ontleent een deel
van zijn charme aan het kruip-

door-sluip-door, maar je zult maar
in een rolstoel zitten”, zegt Geer-
dink. „De vloeren zitten, ook weer
omdat het oorspronkelijk zeven
panden waren, op verschillende
hoogtes. Die willen we per verdie-
ping op hetzelfde niveau brengen.
Een megaoperatie! Alleen in de
VOC-zaal, die een stuk lager ligt, is
een ’catwalk’ nodig om bezoekers
in een rolstoel hier te kunnen laten
rondkijken. Alleen de zolder van
het Statencollege is niet toeganke-
lijk te maken, de rest wel.”

Lift
De volgende ’koppelkans’ doemt
op. Voor de toegankelijkheid voor
mindervaliden is namelijk een lift
nodig. En die is het beste op zijn
plek in Roode Steen 16. Dat wordt
het middengebouw, als het muse-
um daadwerkelijk wordt uitge-
breid met nummer 15. Dat laatste,
het voormalige Rozenkruizer-
spand, is ruim honderd jaar gele-
den door Henrica de Vicq-Carbasi-
us onder voorwaarden aan de ge-
meente geschonken. Het mocht
verhuurd worden aan een aantal
hoogwaardigheidsbekleders, of een
bibliotheek of museum worden.
Dit gebouw bij het toekomstige
museum betrekken is een eenmali-
ge kans, benadrukt Geerdink.

De lift is in het middengebouw
op de ideale plek, vindt het project-
team, waarin architectenbureau
TPAHG een belangrijke rol speelt.
De huidige entree is veel te klein
en in deze voormalige bank zitten
geen monumentale elementen.

Maar hier zit wel de ruimte voor
tijdelijke tentoonstellingen en die
kan het museum niet missen om
publiek te (blijven) trekken.

„Hiervoor is een ruimte met zo
weinig mogelijk ramen en een
bepaalde hoogte nodig. In de be-
staande vertrekken is daar geen
ruimte voor. Wij zien een kans om
het noodzakelijke met het gewen-
ste te combineren. Want als je toch
moet graven voor het herstel van
de fundering, waarom dan niet
meteen een kelder gemaakt voor de
wisselexposities?”

Vier varianten
Het projectplan voorziet in vier
varianten. In de eerste komt de
expositieruimte op de eerste etage
van Roode Steen 15, maar die is
betrekkelijk laag. In de tweede
komt er een paviljoen in de tuin.
Dan ontbreekt wel ruimte voor

presentaties en een invalidentoilet. 
Dat laatste is ook het geval bij

variant 3: een kelder onder het
middengebouw. 

Variant 4, kelders onder zowel
Roode Steen 15 als 16, heeft de voor-
keur van de projectgroep, maar is
het duurst. Exacte bedragen kun-
nen niet worden genoemd, maar er
zitten miljoenen verschil tussen de
soberste en de duurste variant.

„We beseffen dat het financieel
lastige tijden zijn”, zegt Ad Geer-
dink. „Maar het is nu het moment
om de beeldbepalende monumen-
ten toekomstbestendig te maken.
Het is een investering die rendeert.
Goed voor meer bezoek aan Hoorn,
daarmee voor de lokale economie
en de levendigheid van de binnen-
stad en voor het verhaal van de
geschiedenis van de stad. Zoals in
het hele plan snijdt het mes aan
meer kanten.”

Variant 1: exporuimte gestippeld. Variant 2: Paviljoen in tuin. Variant 3: Kelder onder Rode Steen 16 Variant 4: Kelders onder 15 en 16 (gestippeld). BEELDEN UIT PROJECTPLAN.

Restauratie en vernieuwing biedt ’eenmalige’ kansen

Historisch besluit
over toekomst van
Westfries Museum

Het Westfries Museum aan de Roode Steen, op de plek waar Hoorn ooit ontstond. FOTO BENNO ELLERBROEK.

Eric Molenaar
e.molenaar@mediahuis.nl

Waar nu drie gevels zijn, stonden zeven panden.

•i
Twee jaar dicht
Als de plannen voor restauratie
en vernieuwing doorgaan, gaat
het museum twee jaar dicht.
Directeur Geerdink: „We zullen
de hele collectie uit de
gebouwen moeten halen. Dat
geeft ons de gelegenheid alle
objecten te fotograferen,
inventariseren en waarderen.
Willen we alles wat in 140 jaar
is verzameld ook voor de
toekomst bewaren? We kunnen
daar kritisch naar kijken. Dat
schept letterlijk ruimte voor het
nieuwe museum.”
Presentatie
Op woensdagavond 19 mei
houdt het Westfries Museum
voor alle geïnteresseerden een
openbare online presentatie
over de toekomstplannen, met
daarin ruimte voor het stellen
van vragen. Wie een link wil
ontvangen voor deze
presentatie kan mailennaar
info@wfm.nl met als titel:
Presentatie Toekomst.

  Als je toch
moet graven

voor het herstel
van de

fundering,
waarom dan

niet meteen een
kelder gemaakt

voor de tijdelijke
exposities?

Het bestuur van Hoorn staat voor een historische beslissing. Hoe sober en doel-
matig wordt de noodzakelijke restauratie en vernieuwing van het Westfries
Museum aangepakt? Directeur Ad Geerdink spreekt van een ’eenmalige kans’.

Ad Geerdink FOTO JACQUELINE DE HAAS

Media-aandacht voor beslissing 

gemeenteraad

Vanwege de uitgestelde beslissing van de 

gemeenteraad over de vernieuwingsplannen 

(van april naar half juni) zorgden we voor 

een nieuwe ronde met media-aandacht. 

Persberichten, artikelen in onder meer het 

Noord-Hollands Dagblad, onze online nieuws-

brief, socialmediaberichten en een speciale 

informatieve websitepagina boden inzicht 

in de plannen. Achter de schermen kregen 

gemeenteraadsleden opnieuw presentaties 

en een aangepast online projectplan aan-

gereikt. De beslissing werd echter opnieuw 

uitgesteld naar 21 september 2021.

Rolstoelexpertmeeting

Op 3 september 2021 troffen wij samen met 

de programmamanager Publiek maatregelen 

zodat mensen met een rolstoel ons museum 

konden bezoeken. We nodigden een aan-

tal ervaringsdeskundigen uit – waaronder  

Michael Montijn van Rolstoelvriendelijk 

Hoorn – om hun ervaringen en wensen te de-

len m.b.t. de toegankelijkheid van het muse-

um nu en in de toekomst. Dit nemen we mee 

in de ontwerpen voor het nieuwe museum. 

Het leverde tevens een groot artikel op in het 

Noord-Hollands Dagblad.

Media-aandacht beslissing gemeenteraad

Op 21 september zou de beslissing van de 

gemeenteraad nu echt gaan vallen. We in-

terviewden stakeholders in de stad over het 

cultuurhistorisch en economisch belang van 

deze vernieuwing en brachten daarover een 

toekomstspecial, social mediaberichten en 

persbericht uit. Een openbare online meeting 

ging hieraan vooraf, waar zo’n 100 bezoekers 

de plannen uitgelegd kregen, met ruimte 

voor vragen. Al eerder organiseerden wij zo’n 

online presentatie voor alle medewerkers 

en vrijwilligers van het museum. Tijdens een 

speciale inloopavond kregen gemeente-

raadsleden op het gemeentehuis van het 

projectteam een persoonlijk antwoord op 

al hun vragen. Op 21 september besloot de 

gemeenteraad positief over de plannen en 

koos zij voor de meest uitgebreide en toe-

komstbestendige variant. De vlag ging ook 

communicatief uit met een landelijk persbe-

richt, interviews in regionale media, een onli-

ne nieuwsspecial, aangepaste websitepagina 

en socialmediaberichten. 
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ger worden, met de focus op her-
stel van de funderingen, verduur-
zaming van de monumenten, ver-
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het waren oorspronkelijk zeven
panden. Er zitten scheuren in de
muren. Er is geen acuut gevaar,
maar uit een inventarisatie in 2017
bleek al dat herstel hoogst noodza-
kelijk is. Het moet nu zo snel mo-
gelijk worden aangepakt.”
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wordt ’met touwtjes’ draaiende
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geling moeten voor eind 2023
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Verbetering van de toegankelijk-
heid staat ook al lang op de wen-
senlijst. 

„Het museum ontleent een deel
van zijn charme aan het kruip-

door-sluip-door, maar je zult maar
in een rolstoel zitten”, zegt Geer-
dink. „De vloeren zitten, ook weer
omdat het oorspronkelijk zeven
panden waren, op verschillende
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in een rolstoel hier te kunnen laten
rondkijken. Alleen de zolder van
het Statencollege is niet toeganke-
lijk te maken, de rest wel.”

Lift
De volgende ’koppelkans’ doemt
op. Voor de toegankelijkheid voor
mindervaliden is namelijk een lift
nodig. En die is het beste op zijn
plek in Roode Steen 16. Dat wordt
het middengebouw, als het muse-
um daadwerkelijk wordt uitge-
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verhuurd worden aan een aantal
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Dit gebouw bij het toekomstige
museum betrekken is een eenmali-
ge kans, benadrukt Geerdink.

De lift is in het middengebouw
op de ideale plek, vindt het project-
team, waarin architectenbureau
TPAHG een belangrijke rol speelt.
De huidige entree is veel te klein
en in deze voormalige bank zitten
geen monumentale elementen.

Maar hier zit wel de ruimte voor
tijdelijke tentoonstellingen en die
kan het museum niet missen om
publiek te (blijven) trekken.

„Hiervoor is een ruimte met zo
weinig mogelijk ramen en een
bepaalde hoogte nodig. In de be-
staande vertrekken is daar geen
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ste te combineren. Want als je toch
moet graven voor het herstel van
de fundering, waarom dan niet
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Het projectplan voorziet in vier
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expositieruimte op de eerste etage
van Roode Steen 15, maar die is
betrekkelijk laag. In de tweede
komt er een paviljoen in de tuin.
Dan ontbreekt wel ruimte voor
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Roode Steen 15 als 16, heeft de voor-
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lastige tijden zijn”, zegt Ad Geer-
dink. „Maar het is nu het moment
om de beeldbepalende monumen-
ten toekomstbestendig te maken.
Het is een investering die rendeert.
Goed voor meer bezoek aan Hoorn,
daarmee voor de lokale economie
en de levendigheid van de binnen-
stad en voor het verhaal van de
geschiedenis van de stad. Zoals in
het hele plan snijdt het mes aan
meer kanten.”

Variant 1: exporuimte gestippeld. Variant 2: Paviljoen in tuin. Variant 3: Kelder onder Rode Steen 16 Variant 4: Kelders onder 15 en 16 (gestippeld). BEELDEN UIT PROJECTPLAN.

Restauratie en vernieuwing biedt ’eenmalige’ kansen

Historisch besluit
over toekomst van
Westfries Museum

Het Westfries Museum aan de Roode Steen, op de plek waar Hoorn ooit ontstond. FOTO BENNO ELLERBROEK.

Eric Molenaar
e.molenaar@mediahuis.nl

Waar nu drie gevels zijn, stonden zeven panden.

•i
Twee jaar dicht
Als de plannen voor restauratie
en vernieuwing doorgaan, gaat
het museum twee jaar dicht.
Directeur Geerdink: „We zullen
de hele collectie uit de
gebouwen moeten halen. Dat
geeft ons de gelegenheid alle
objecten te fotograferen,
inventariseren en waarderen.
Willen we alles wat in 140 jaar
is verzameld ook voor de
toekomst bewaren? We kunnen
daar kritisch naar kijken. Dat
schept letterlijk ruimte voor het
nieuwe museum.”
Presentatie
Op woensdagavond 19 mei
houdt het Westfries Museum
voor alle geïnteresseerden een
openbare online presentatie
over de toekomstplannen, met
daarin ruimte voor het stellen
van vragen. Wie een link wil
ontvangen voor deze
presentatie kan mailennaar
info@wfm.nl met als titel:
Presentatie Toekomst.

  Als je toch
moet graven

voor het herstel
van de

fundering,
waarom dan

niet meteen een
kelder gemaakt

voor de tijdelijke
exposities?

Het bestuur van Hoorn staat voor een historische beslissing. Hoe sober en doel-
matig wordt de noodzakelijke restauratie en vernieuwing van het Westfries
Museum aangepakt? Directeur Ad Geerdink spreekt van een ’eenmalige kans’.

Ad Geerdink FOTO JACQUELINE DE HAAS

Rolstoelexpertmeeting

Artikel in het NHD



45B I J L A G E  I  -  R E S T A U R A T I E S

2020

01738 Ornament, deel van een schip, in 

de vorm van een zeemonster - Controle op 

houtboorder.

01575 Schilderij, olieverf op doek, Gezicht 

op de Nieuwstraat te Hoorn met het 

Statenlogement en de Grote Kerk, door Isaac 

Ouwater - Herstel van de lijst.

43602 Schilderij, olieverf op paneel, Portret 

van Jan Vredericksz Abbekerk, door Jan 

Albertsz Rotius -  Restauratie van schilderij 

en lijst.

43603 Schilderij, olieverf op paneel, Portret 

van Grietje Cornelisdr Keyser, door Jan Albertsz 

Rotius -  Restauratie van schilderij en lijst.

43609 Schilderij, olieverf op doek, Portret 

van een jongeling, Jan Albertsz Rotius –  

Restauratie van schilderij.

22712.1-2 Twee gevelstenen met Hebreeuwse 

tekst van de voormalige Joodse begraafplaats, 

zwarte verf op natuursteen, 1778-1918 -  

Reiniging.

2021

00444 Een 17e-eeuws opvouwbaar 

preekstoeltje van eikenhout.

43658 Schilderij, olie op paneel, Portret van 

een familie, waarschijnlijk Dirk Janssen Bol en 

zijn vrouw Marritge Claesdr, met hun kinderen, 

1645, door Herman Doncker - Herstel van de 

lijst.

43664 Schilderij olie op doek, Portret van een 

dame met horloge, 1655-1665, door J. A. Rotius 

-  Restauratie van de lijst

22712.3 Gevelsteen van de voormalige Joodse 

begraafplaats, zwarte verf op natuursteen, 

20e eeuw -  Reiniging.

Schilderij, olieverf op paneel, 
Portret van Jan Vredericksz 
Abbekerk, door Jan Albertsz 
Rotius.



46B I J L A G E  I I  -  A A N K O P E N

2020

43608 Aquarel/gouache op papier, Een groe-

ne hangparkiet (coryllis exilis), een bruin-

borstbriljantkolibri (Phacolaima rubinoides), 

een mug en een vlinder, 1663-1727, door Jo-

hannes Bronckhorst. Bij Sotheby’s, New York. 

JANUARI 2020

43602 en 43603 Twee schilderijen, olieverf 

op paneel, pendanten, Portret van Jan Vre-

dericksz Abbekerk, 1651-1655 en Portret van 

Grietje Cornelisdr Keyser, 1655, door Jan Al-

bertsz Rotius. Bij van Ham Kunstauktionen, 

Keulen. Aankoop mogelijk gemaakt door 

het Le Cocq d’Armandville-Planckenfonds. 

MEI 2020

43604 Ets, tweede finale staat, Gezicht op 

Hoorn vanaf het zuidwesten, 1645-1657, door 

Hendrik Cornelisz. Pot. Bij Tak Masterpain-

tings, Amsterdam. JULI 2020

43607 Kistje met Westfries houtsnijwerk, 

waarin uitgesneden de wapens van Medem-

blik, Enkhuizen en Hoorn, 18e eeuw. Bij An-

tiek d’Eglantier, Amsterdam. OKTOBER 2020

43609 Schilderij, olieverf op doek, Portret 

van een jongeling, 1658, door J. A. Rotius. 

Aankoop van een particulier. Aankoop moge-

lijk gemaakt door het Le Cocq d’Armandvil-

le-Planckenfonds. NOVEMBER 2020

43612 Schilderij, olieverf op doek, Stilleven 

met vruchten en een ham, 1670-1681, door 

Jacob Rotius. Bij Lawrence Steigrad Fine Arts, 

New York. Aankoop mogelijk gemaakt door 

het Le Cocq d’Armandville-Planckenfonds. 

NOVEMBER 2020

2021

43654 Schilderij, olieverf op doek, Portret van 

een man, vermoedelijk Adriaan van Bredehoff 

(1672-1733), 1695, door Jan van Haensbergen. 

Aankoop via Sotheby’s London. Aankoop mo-

gelijk gemaakt door het Le Cocq d’Armandvil-

le-Planckenfonds. MAART 2021

43655 Schilderij, olieverf op doek, Bosstille-

ven met roofvogel, drie eenden en een sluis, 

door Mathias Withoos. Aankoop via Sothe-

by’s London. Aankoop mogelijk gemaakt 

door het Le Cocq d’Armandville-Plancken-

fonds. MAART 2021

43645 Wandklok, Haags model, 1685-1695, 

door David Lamy te Hoorn. Aankoop uit de 

Stikkelbroeck Collectie. Aankoop mogelijk ge-

maakt door het Le Cocq d’Armandville-Planc-

kenfonds. MEI 2021 

43619 Opticaprent, Gezicht op het bastion 

Gelderland buiten de stad Batavia, 1775-1785, 

door Johann Wolfgang Heydt, Francois Xavier 

Havermann en de Kaiserlich Franziskische 

Akademie. Aankoop van een particulier. 

APRIL 2021

43641 Tekening, De Noorderpoort te Hoorn, 

1690-1735, door Abraham Rademaker. Aan-

koop mogelijk gemaakt door het Le Cocq 

d’Armandville-Planckenfonds en de Kerk-

meijer-de Regt Stichting.  APRIL 2021

43658 Schilderij, olieverf op paneel, Portret 

van een familie, waarschijnlijk Dirk Janssen 

Bol en zijn vrouw Marritge Claesdr, met hun 

kinderen, 1645, door Herman Doncker. Via 

Palais Dorotheum, Wenen. Aankoop moge-

lijk gemaakt door het Le Cocq d’Armandvil-

le-Planckenfonds en de Vereniging Oud Enk-

huizen. JUNI 2021

43656 Gouache op papier, Een vrolijk gezel-

schap, 1869, door Herman Frederik Carel ten 

Kate.

43657 Schilderij, olieverf op paneel, Het aan-

zoek, 1837-1891, door Herman Frederik Carel 

ten Kate.

Beiden via AAG Arts & Antique Group BV, Am-

sterdam. Aankopen mogelijk gemaakt door 

het Le Cocq d’Armandville-Planckenfonds. 

JUNI 2021

43664 Schilderij, olieverf op doek, Portret van 

een vrouw met een horloge en handschoe-

nen, ca 1655-1665, door Jan Albertsz Rotius. 

Aankoop mogelijk gemaakt door het Le Cocq 

d’Armandville-Planckenfonds, de Stichting 

Vrienden van het Westfries Museum en de 

Kerkmeijer-de Regt Stichting. JULI 2021

43665 Zilveren herdenkingspenning van de 

Slag op de Zuiderzee, 1620, met een contem-

poraine rand. Aankoop van een particulier. 

OKTOBER 2022
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Aquarel/gouache op papier, Een 
groene hangparkiet (coryllis exilis), 
een bruinborstbriljantkolibri (Pha-
colaima rubinoides), een mug en een 
vlinder, 1663-1727, door Johannes 
Bronckhorst.



48B I J L A G E  I I I  -  S C H E N K I N G E N

2020

43648 Tijdschrift Nederlandsch Indië (1944?-1949). 20 pp., z.j.. 

Particuliere schenking. AUGUSTUS 2020

Gouden dukaat West-Friesland, 1595, particuliere schenking. 

OKTOBER? 2020

R. van Eck, Luctor et Emergo, De geschiedenis der Nederlanden 

in den Oost-Indischen Archipel, 1899. 

Particuliere schenking ten behoeve van de museumbibliotheek. 

DECEMBER 2020

Collectie van der Pols Bouwens: 

Een collectie van ruim 100 objecten, variërend van porseleinen 

voorwerpen, gravures, zilveren voorwerpen, penningen, insignes 

en munten tot divers archiefmateriaal, 18e eeuw (Patriottentijd).

2021

The Visser Collection, Arms of the Netherlands in the collection 

of H.L.Visser. Schenking van Henk Tameling ten behoeve van de 

museumbibliotheek. 

Merklap, particuliere schenking.

18 tekeningen door Ger de Groot. Schenking Ger de Groot.

Document van acht pagina’s over Jacob Seyms, 30 juni 1673. Par-

ticuliere schenking, Engeland.

Particuliere schenking: MEI 2021

43615 Hollandse tweedeurs kussenkast; eind 17e eeuw.

43616 Sterkabinet met getorste poten, 17e eeuw.

43617 Kleine Hollandse eikenhouten balpoottafel met twee uit-

trekbladen, 17e eeuw. 

43618.1-5 Vijf stoelen, 19e eeuw.

Tekening van de gevel van het pand Statencollege, Roode Steen 

Hoorn. Schenking door het Historisch Centrum Overijssel.

43646 Knipsel, 1902-1970, door Cornelis Moojen, particuliere 

schenking. MEI 2021

Vlag van de Hoornse Jan Pieterszoon Coenfeesten in 1957, parti-

culiere schenking. MEI 2021

43653 Plooiplank met plooirol, particuliere schenking. JUNI 2021

Particuliere schenking: JUNI/JULI 2021

43659 Een zilverbaar VOC kamer Middelburg 1752, ijker Francois 

Engelsen.  

43660 Een zilverbaar VOC kamer Middelburg 1752, ijker Gerrit 

van Driel.

43661 Een zilveren broekriemgesp, eind 17e eeuw.

43662 Een zilveren schutterspenning Hoorn eind 17e eeuw.



49B I J L A G E  I V  -  B R U I K L E N E N

2020

Uitgaande kortdurende bruiklenen

Vilten hoed, tweede helft 16e eeuw, doorlening uit collectie Archeologie Westfriesland, voor de tentoon-

stelling ‘De wereld van Breughel’ in Het Domein Bokrijk, België.

13319 Tekening, Beemsterweg naar de Rijp, door  C.P. Visser voor de tentoonstelling ‘Koopman in de 

Rijp’ in Museum ’t Houten Huys, De Rijp.

Uitgaande langdurige bruiklenen

Verlenging langdurig bruikleen aan Edams Museum:

01770, scheepsmodel, Fregat ‘de Josua’, gebouwd in 1917 door A. Brouwer. 

Bruikleen-uit via Zuiderzee Museum

01813 sabel ten behoeve van reizende tentoonstelling Zuiderzee Collectie ‘Leer van vis’.

Inkomende kortdurende bruiklenen

Universiteitsmuseum Utrecht: 

Drie bloemmodellen van papier-maché ten behoeve van de tentoonstelling ‘Janssens & Koerten | Ge-

knipt voor de Kunst’.

Museum ’t Behouden Huys:

Twee werken van geknipt papier door M. de Haan, ingelijst achter glas ten behoeve van de tentoonstel-

ling ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de Kunst’.

De heer F. Staverman: 

Drie objecten van museumkarton, door middel van lasersnij-techniek ten behoeve van de tentoonstel-

ling ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de Kunst’.

Galerie de Vlietskant: 

Twaalf glazen voorwerpen van geknipt glas, door Bernard Heesen ten behoeve van de tentoonstelling 

‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de Kunst’. 

Eline Janssens: 

Diverse geknipte en uitgesneden kunstwerken uit papier, karton, metaal, staal, polyester en porselein. 

Tevens een houten poppenkast waarin verlichting en diverse geknipte figuren en profile. Ten behoeve 

van de tentoonstelling ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de Kunst’.

Inkomende langdurige bruiklenen 

Familie de Joncheere: 

Twee kussenkasten uit de 17e en 18e eeuw.

Archeologisch depot Noord-Holland:

Een toiletpot met zwanenhals ten behoeve van de vitrine in de archeologiepresentatie over ’t Glop te 

Hoorn.

Archeologie Westfriesland: 

Divers materiaal opgegraven in ’t Glop te Hoorn, ten behoeve van de vitrine in de archeologiepresentatie.

2021

Uitgaande kortdurende bruiklenen

Voor de tentoonstelling ‘Ander Licht op Withoos, drie generaties Withoos’ - 12 december 2021 tot en met 

8 mei 2022 in Museum Flehite in Amersfoort:

43142, Schilderij, olieverf op doek, Herstelwerkzaamheden aan de Zuiderzeedijk bij Schardam na de 

Allerheiligenvloed van 1675, 1676 door Mathias Withoos.
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43401 Schilderij, olieverf op doek, Bosstilleven met een bunzing en zijn buit, met een rivierlandschap, 

vóór 1672, door Mathias Withoos.

43655 Schilderij, olieverf op doek, Bosstilleven met roofvogel, drie eenden en een sluis, na 1672 , door 

Mathias Withoos.

00715 Schilderij, olieverf op doek, Het interieur van de Grote Kerk te Hoorn, vóór 1672, door Gerrit Jansz. 

Uyt den Ruyghen.

43390 Gouache en waterverf op papier, Een sprinkhaan en drie kevers, 1683-1726, door Herman Hen-

stenburgh.

43391 Gouache en waterverf op papier, Een spin, kevers en andere insecten, 1683-1726, door Herman 

Henstenburgh.

15093 Gouache op perkament, Bosstilleven met bloemen, een slang, vlinders en andere insecten, 1685-

1726, door Herman Henstenburgh.

43608 Gouache en waterverf op papier, Een groene hangparkiet (coryllis exilis), een bruinborstbriljant-

kolibri (Phacolaima rubinoides), een mug en een vlinder, 1663-1727, Johannes Brockhorst.

Voor een presentatie tijdens de ledenvergadering van de Vereniging Oud Enkhuizen op 7 oktober 2021:

43658, Schilderij, olieverf op paneel, Portret van een onbekende familie, 1645, door Herman Meindertsz 

Doncker.

Uitgaande langdurige bruiklenen

Geen

Inkomende kortdurende bruiklenen

Voor de tentoonstelling ‘Ambacht aan de wand, de betovering van beschilderd behang’ - 6 maart 2021 

tot en met 23 januari 2022: 

Van het Westfries Archief: 

Van het Westfries Archief: diverse stukken uit het Archief van de Vaderlandsche Maatschappij (0470). 

t.w. 

Inv.nrs. 1 en 3, Notulenboek

Inv.nr. 18, Debiteurenboek 

Inv.nr. 29, Journalen

Inv.nr. 44, Gedrukt boek, 1777

Van Harm Stumpel:

Boek, Ontwerp ter proeve ter opregtinge eener Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophan-

del, ter liefde van ’t gemeenebest, door Cornelis Ris, gedrukt te Hoorn, 1777. 

Boek, Staatkundig onderzoek van de waare grondbeginselen, doeleinden en nuttigheden der Vader-

landsche Maatschappij van Reederij en Koophandel, ter liefde van ’t algemeen, door Cornelis Ris, ge-

drukt te Hoorn, 1781. 

Van Marcelo Gimenes en Jaap Snijder (Snijder&CO): 

Behangsel, vier panelen, latex op papier op paneel , ‘Two ducks’, 2019, door Snijder&CO.

Behangsel, drieluik, latex op papier op paneel, ‘Hommage aan Anny Morpurgo’, 2020, door Snijder&CO.

Deel van een behang, één paneel, latex op papier op paneel, ‘Aapje’, door Snijder&CO.

Behangsel, latex op twee banen papier, ‘Blomkamer’, 2020, door Snijder&CO.

Vijf maquettes: ‘Paterswolde’, ‘Rotterdam’, ‘Apeldoorn’, ‘Polderlandschap’ en ‘Palmenkamer’, door  

Snijder&CO.

Diverse ontwerpschetsen, gereedschap en ateliermaterialen, van Snijder&CO.

Vijf ontwerpen van de deelnemers/genomineerden aan de ontwerpwedstrijd in het kader van ‘Ambacht 

aan de wand’:

Behangsel(ontwerp), gouache op Zaansch bord, Provence, 2021, Wanda Colijn.

Behangsel(ontwerp), gouache op aquarelpapier, Toiletbehang, 2021, door Xantha-Iris Vorst.

Behangsel(ontwerp), handgemaakt papier van hennepvezels gekleurd met walnootbolsters, Zonder 

titel, 2021, Mark de Weijer.
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Behangsel(ontwerp), acrylverf op karton, Idylle aan de IJssel, 2021, Cees Broersen.

Behangsel(ontwerp), acrylverf op doek, Mijn stadsjungle, 2021, Monique Ickenroth.

Inkomende langdurige bruiklenen

Stikkelbroeck Collectie; 

25 klokken waaronder wandklokken, stoelklokken, staartklokken, tafelklokken en staande horloges.

Stichting Hervormd Weeshuis Medemblik: 

Vier schilderijen, olieverf op paneel, 17e-19e eeuw, allen met een Bijbelse voorstelling.

De Museumfabriek/Oudheidkamer Twente: 

Een musket met daarop de tekst: ‘De gecommitteerde Raaden tot Hoorn’. Gemaakt door Thone 

Amsterdam/1781.

Rijksmuseum Amsterdam: 

Schilderij, ‘Riviergezicht bij winter’, ca 1655-ca 1660, door Aert van der Neer, Inv. nr. SK-C-191. OKTOBER 

2021

Riviergezicht bij winter’, 

ca 1655-ca 1660, 

door Aert van der Neer (Rijksmuseum)



52B I J L A G E  V  -  E D U C A T I E
DIVERSE ACTIVITEITEN EDUCATIE

2020

- Alle zaterdagen in juli: muziek op zaal.

-  Alle zondagen van de zomervakantie: 

Levende Geschiedenis op zaal.

-  Alle dinsdagen van de zomervakantie: 

Verhaal op Zaal.

-  Donderdagen vanaf 23 juli tot en met 29 

oktober 2020: Blind Date-donderdag.

-  Maand van de Geschiedenis, hele 

maand oktober 2020, waaronder de 

herfstvakantie.

-  Verhaal op Zaal, op dinsdag 6, 13, 20 en 27 

oktober 2020.

-  Blind Date-donderdag: 1, 8, 15, 22 en 29 

oktober 2020 zie ook Publieksactiviteiten.

-  Scheepsmodel ophalen: 10 december 

2020, schenking aan educatiecollectie.

- Twee nieuwsbrieven educatie verstuurd.

-  9 januari 2020: ‘optreden’ bij afscheid 

communicatiemedewerker Christa van 

Hees.

-  21 maart 2020 afvaart Halve Maen, zie ook 

voorwoord.

-  12 mei – 1 september 2020, iedere zondag: 

Vertelwandeling met Julian Wijnstein. 
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2021

-  10 juli 2021 (start zomervakantie): introductie kinderaudiotour Museum Mysterie. Met opdrachten, 

wist-je-datjes en verhalen.

- Twee nieuwsbrieven educatie verstuurd.

-  Ontwikkelen livestream lessen in het kader van Pala – Nutmeg tales of Banda (zie Publieksactiviteiten), 

dankzij subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds.

- 8 mei 2021: livegang Pala – Nutmeg tales of Banda, ook de nieuwe educatiewebsite online.

- 21 april 2021: ontvangst ICC’ers (zie ook 1e punt 2020).

- 22 april 2021: Slavernij-overleg.

- 7 mei 2021: ontvangst UVA, leraren in opleiding.

-  11 mei 2021 ontvangst Matthieu Willemsen, conservator van het Nationaal Militair Museum in 

Soesterberg, in verband met de presentatie van het musket (zie Publieksaanbod).

-  18 mei 2021: Insta live met Erno Pickee vanwege PALA samenwerking.

  Erno Pickee heeft een onderdeel van de online expositie PALA gemaakt en is schrijver van het 

stripboek Molo Uku. Hij nodigde onze afdeling Educatie uit om tijdens een Insta live te vertellen wat 

wij doen in het museum. 

- Aanvraag papier Souvenir/ Museum in de Klas van Kickstart Cultuurfonds gehonoreerd.

- Herstart VR Batavia 1627 (zie ook Publieksaanbod). In totaal 2331 bezoekers in 2021. 

-  Herfstvakantie 2021: Peper Peper - voorstelling voor primair onderwijs in samenwerking met 

Bibliotheek Hoorn en Stichting Stil Verleden.

- Herfstvakantie 2021: Hondjes- en Eenhoornspeurtochten nu ook in het Engels.

-  11 september 2021: Open Monumentendag. Vanwege de verplichte tijdsloten waren we niet gratis 

open. De Boterhal wel, daar ontvingen we 500 bezoekers.

-  Herfstvakantie 16 t/m 31 oktober 2021: doordeweeks Verhaal op Zaal, elk weekend Levende 

Geschiedenis.

 Erno Pickee.

Tijdens Open Monumentendag 2021 
ontvingen we 500 bezoekers 

in De Boterhal.



54B I J L A G E  V I  -  M A R C O M

AANVULLING ACTIVITEITEN 
MARKETING & COMMUNICATIE

2020

Nieuwe aanwinst van Johannes Bronck-

horst belicht

Persbericht, sociale mediaberichten en 

aandacht in de papieren nieuwsbrief van de 

Vrienden van het Westfries Museum brachten 

deze bijzondere aanwinst landelijk onder de 

aandacht. NH Nieuws maakte een reportage 

over de aankomst van het schilderij bij het 

museum.

Media-aandacht rond demonstraties 

standbeeld JP Coen

We organiseerden interviews en verstuurden 

een persbericht om geïnteresseerden te lei-

den naar historische feiten over JP Coen. 

Onderzoek en vondst scheepswrakken 

Hoornse Hop

Via een serie socialmediaberichten besteed-

den we online veel aandacht aan de zoek-

tocht naar scheepswrakken door de Archeo-

logische Dienst Westfriesland. Daarbij gaven 

wij informatie over De Slag op de Zuiderzee 

in 1573, niet alleen op onze eigen facebook-

pagina’s, maar ook op openbare facebookpa-

gina’s. Nevendoel hierbij was de groei van het 

aantal mensen dat ons volgen op Facebook. 

Heropening met logeerpartij van 

Sinterklaas

Via een persbericht, een videoreportage met 

de burgemeester en interviews voor de regio-

nale media brachten we onder de aandacht 

dat we weer open waren. Én dat we een hoog-

geëerde logee bij ons hadden: Sinterklaas. 

Ad Geerdink vertelde in een vlog meer over 

de turbulente geschiedenis van het Sinter-

klaasfeest waarmee we op vriendelijke wijze 

aanhaken bij de maatschappelijke discussie 

over Zwarte Piet. NH Nieuws maakte een re-

portage over stoeltje zetten. Een fotoshoot 

met kinderen en hun ouders in de prachtig 

versierde logeervertrekken versterkte de 

beeldbank van het museum. Met deze foto’s 

creëerden we bereik op online platforms voor 

ouders en kinderen. 

Kerstactiviteiten in het museum – maar 

niet voor lang

Via een persbericht en socialmediaberichten 

en speciale gezinskanalen als het online Go 

Kids brachten we de Engeltjesspeurtocht, 

een special knipkunstactie en het schitterend 

versierde museum in kerstsfeer onder de 

aandacht. De afdeling Communicatie liet in 

het sfeervolle museum een speciale fotoserie 

maken, zodat we voor de komende jaren vol-

doende goed beeldmateriaal hebben voor de 

public relations. 

Opnieuw dicht…

Op 14 december 2020 moest het museum 

opnieuw dicht. Onder het motto ‘Gelukkig 

hebben we de foto’s nog’ toonden we op 

Facebook in een uitgebreide serie hoe mooi 

het museum was in kerstsfeer. We zetten 

opnieuw in op online programmering en bo-

den vele inspirerende items, waaronder op 

31 december 2020 een uitzending van het 

Museum van Nederland. In deze podcast 

van omroep MAX is Ad Geerdink expert over 

het onderwerp ‘Omgaan met ons koloniale 

verleden’.  

2021

Tweede vlog over de Joodse stenen 

De vlog die we in 2020 maakten over de 

Joodse stenen (die bijgezet gaan worden 

op de Hoornse Joodse begraafplaats) leidde 

tot de vondst van de missende derde steen. 

We maakten er een tweede vlog over zo-

dat een kleine documentaire ontstond, het 

Noord-Hollands Dagblad wijdde er opnieuw 

een uitgebreid artikel aan.  

Nationale Museumweek

Voor de Nationale Museumweek (start: 19 

april) maakten we een serie socialmediabe-

richten over het nieuwe Schilderijenkabinet, 

met een vlog van Ad Geerdink. 

… en weer open

Op 5 juni 2021 mochten de deuren van ons 

museum weer open. We pasten interne proto-

collen en communicatiematerialen aan, even-

als de content op onze website, en vierden de 

heropening met veel aandacht in de regionale 

media, waaronder een artikel in het NHD en 

een reportage van NH Nieuws die de eerste 

bezoeker interviewde. 

Communicatie rond activiteiten zomerva-

kantie

Met een persbericht en socialmediaberichten 
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brachten we de vakantie-activiteiten onder 

de aandacht, met extra aandacht voor online 

platforms voor uitjes met kinderen. 

Cultuurweekend Hoorn 

We zorgden voor exposure over de gratis le-

zingen in het museum rond ‘Ambacht aan de 

wand’ en de kinderactiviteiten in de Boterhal. 

Ook hadden we een stand op de Kunstmarkt.

Maand van de geschiedenis en introductie 

Engelse vertaling PALA 

In oktober brachten we alle activiteiten op 

verschillende platforms onder de aandacht. 

Ook startte de socialmediacampagne ter pro-

motie van de Engelstalige versie van PALA. 

Sinterklaas logeerde weer in het museum

Dat lieten we zien via foto’s, een vlog en een 

persbericht: we riepen ouders en grootou-

ders op om onbezorgd te genieten van de 

Sinterklaassfeer in het museum.  

Documentaire glas-in-loodraam van Joost 

Swarte in de Oosterkerk

Tijdens de lockdowns heeft de Hoornse cul-

tuursector zich stevig verenigd in Cultuur 

Hoorn. De afdeling Communicatie nam deel 

aan de totstandkoming en reguliere over-

leggen van dit platform. Een van de kruisbe-

stuivingen die hieruit ontstond, is het maken 

van een korte documentaire over het nieuwe 

glas-in-loodraam van de Oosterkerk, dat ge-

maakt werd door kunstenaar Joost Swarte. 

We maakten de film samen met de Ooster-

kerk en buurmuseum Expoost. Deze laatste 

organiseerde tevens een overzichtstentoon-

stelling over Joost Swarte. De film draaide 

bij alle drie de organisaties. Op 17 december 

werd het raam onthuld, de dag erna ging 

echter alles weer op slot door corona. De film 

lieten we daarom tijdens de kerstdagen als 

kerstcadeautje zien via social media en op 

onze website. Dit is een onderdeel van onze 

online programmering die we opnieuw inzet-

ten tijdens de sluiting.

Opnieuw dicht

In december promootten we via een persbe-

richt en social media de cadeaus in de muse-

umwinkel, de speurtochten voor kinderen en 

de kerstkransenworkshop in 17e-eeuwse stijl 

voor het museum: een coronaproof activiteit. 

Daarvoor gebruikten we de foto’s van een 

prachtig versierd museum, online en offline. 

Maar opnieuw sloeg corona toe. Op 18 decem-

ber moest het museum opnieuw de poorten 

sluiten. Via social media berichtten we over 

de sluiting en zorgden we dat geïnteresseer-

den toch kerstkransen konden bestellen.

 Detail van het glas-in-lood 
raam van Joost Swarte in de 

Oosterkerk in Hoorn.
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