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Aanleiding 

Het gemeentehuis van Beemster zal met ingang van de fusie geen dienst meer doen als 

gemeentehuis. Voor die tijd dient voor de in het gemeentehuis aanwezige cultuurhistorische 

objecten een plaats van herbestemming te zijn gevonden. Van de aanwezige objecten is de 

afgelopen maanden een inventarisatie gemaakt en is gekeken of deze objecten moeten 

worden her bestemd, verhuisd of afgestoten. Hiervoor is een beroep gedaan op de 

expertise van onder andere het Historisch Genootschap Beemster.  

Graag informeren wij u over de herbestemming van enkele belangrijke cultuurhistorische 

objecten.  

 

Het uitgangspunt is geweest dat belangrijke cultuurhistorische objecten in eigendom van de 

gemeente blijven. Dit betekent echter niet dat alle objecten ook in het stadhuis van 

Purmerend te zien zullen zijn. In enkele gevallen is er voor gekozen om objecten in 

bruikleen aan derde partijen te geven. Hierbij is te denken aan de musea.  

 

Expositie cultuurhistorische objecten i.h.k.v. de fusie 

In het kader van de fusie wordt er momenteel in samenwerking met Vereniging Historisch 

Purmerend en Historisch Genootschap Beemster een expositie samengesteld met 

cultuurhistorische objecten uit beide gemeenten. In deze expositie wordt aandacht 

geschonken aan de (historische) verbinding tussen de beiden gemeenten. Een aantal van 

onderstaand genoemde objecten wordt eerst opgenomen in de expositie alvorens ze in 

bruikleen worden gegeven aan andere partijen. 

 

Herbestemming van enkele belangrijke cultuurhistorische objecten 

• Ingelijste wapenbrief Beemster. De wapenbrief wordt geëxposeerd in het stadhuis van 

Purmerend. Hierna zal het in bruikleen worden uitgeleend aan Historisch Genootschap 

Beemster (beheerder bij de Beemster musea). 

• Oude ambtsketen burgemeester van Beemster blijft in eigendom van de gemeente. De 

keten wordt opgenomen in de expositie en wordt vervolgens in bruikleen gegeven aan 

het Historisch Genootschap Beemster. 

• Huidige ambtsketen burgemeester van Beemster met bijbehorende doos blijft in 

eigendom van de gemeente en mag na de fusie in bruikleen worden gegeven aan derde 

partijen voor tentoonstellingen. 

• Steen in 2012 gekregen van de Tsjechische gemeente Studená ter gelegenheid van het 

400 jarig bestaan van Droogmakerij de Beemster. Met deze gemeente heeft Beemster 

van 1992-2016 een gemeenteband gehad. Het Historisch Genootschap Beemster krijgt 

deze steen geschonken na de verkiezingen. 



• Fotocollage burgemeesters van Beemster wordt opgenomen in de expositie. Hierna 

wordt het in bruikleen aan Historisch Genootschap Beemster gegeven. 

• Een aantal historische boeken is in bruikleen gegeven aan het Waterlands Archief en 

het Historisch Genootschap Beemster. 

• Staatsieportretten, foto’s en kaarten die waren opgeslagen in het gemeentehuis van 

Beemster. Hiervoor is er interesse vanuit Waterlands Archief en Historisch Genootschap 

Beemster. 

 

Daarnaast is er ook voor gekozen om enkele objecten te schenken aan partijen. Het gaat 

hierbij om objecten die geen cultuurhistorische waarde hebben, zoals de 

tentoonstellingsmaterialen van gemeente Beemster (sokkels, vitrines e.d.) en de 

educatiematerialen van het werelderfgoedproject Karel en Kikkerkoning. Deze zijn 

geschonken aan het Historisch Genootschap Beemster en/of Stichting Promotie Beemster 

Werelderfgoed (Bezoekerscentrum Beemster). Ook de oude postkast die in het 

gemeentehuis Beemster in gebruik is als postkast voor de raads- en commissieleden is aan 

Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed geschonken. 

 

Bovendien had gemeente Beemster enkele objecten in bruikleen van derde partijen.  

De bruikleen van 34 kunstwerken van Kunstuitleen Waterland is beëindigd. Ook de 

bruikleen van degen en het gedenkstuk van museum Betje Wolff is beëindigd.  

De betreffende objecten zijn inmiddels opgehaald. 

 

Verplaatsing van objecten naar het stadhuis Purmerend 

Voor cultuurhistorische objecten waarvoor nog geen passende herbestemming is gevonden, 

geldt dat zij worden verhuisd naar het stadhuis Purmerend. Op deze manier wordt 

voorkomen dat er objecten verloren raken en is er meer tijd om een passende 

herbestemming te vinden. Dit geldt onder meer voor: 

• Historisch kaartmateriaal uit de raadzaal. 

• Aardewerk uit de vitrine bij de receptie. 

• De UNESCO experience. Deze zal eerst worden tentoongesteld in de hal van het 

stadhuis van Purmerend. 

• Wandkleed wapen Beemster. 

• Gietijzeren kunstwerk Beemster (wapen). Het Historisch Genootschap Beemster heeft 

interesse, maar heeft hiervoor momenteel nog geen plek. 

• Vloerkleed wapen Beemster. 

 

Daarnaast zal een aantal objecten een permanente plek in het stadhuis Purmerend krijgen. 

De 6 platen van de originele Kopergravure (in bruikleen van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier) is op 1 december geplaatst in de raadzaal van Purmerend.  

De formele inschrijving van UNESCO en bijbehorende plaquette worden binnenkort 

geplaatst in de bestuursvleugel van het stadhuis van Purmerend.  

 

De verhuizing van de objecten zal in december plaatsvinden.  

 

 

 

 
 
 


