
Galerie Haije Gemser 
"De openingstijden? Het is heeI simpeI: op aJsprlUlk oJ op 
goed geIuk. " Oud Veisen heeft sinds kort een echte galerie. 
Haije Gemser toverde de royale haI van zijn woning om in 
een expositieruimte, waar hij eigen werk aanbiedt. Het idee 
ontstond toen Haije en partner Renee Bosma hun huis aan 
de Toren straat 4 aan het opknappen waren. "Eigen lijk was 
de haI aver. Groot en ruim, en er hingen alleen maar jassen. 
Waarom hangen we er niet een paar schiIderijen, zei ik 
toen ", verklaart Renee. "lk ben zijn grootste supporter, 
11Ular vind het Ieuk ais ook anderen er van kunnen genieten. 
Het i5 toch zonde ais doeken bijvoorbeeId op zolder staan." 
Inmiddeis hangen in de haI achttien werken. Olieverj, aqua
rel/en, etsen en gouaches. Wie ze wiI zien, moet eens een 
kijkje gaan nemen. "Want we vinden het Ieuk als mensen 
komen, ook al kopen ze niks." 

Gllerie Haije Gemser, Toretlsmat 41981 Be Velsen-Zuid 
telefoon 0255-514936. Openingstijden op ahpruk of op 

goed geluk. 

De Stichting 
Stichting Het dorp Velsen is in 1967 opgericht en zet zich in voor 
behoud en herstel van dit bijzondere plaatsje. De stichting behartigt 
de monumentale belangen van het dorp, brengt publicaties uit, en 
informeert bewoners en andere belangstellenden over zaken die 
samenhangen met monumentenzorg. Daarbij wordt in alle onafhan
kelijkheid zonder een cent subsidie gewerkt. Activiteiten worden 
betaald uit bijdragen van donateurs en sponsors. Het bestuur van de 
stichting bestaat uit dorpsbewoners en enkele deskundigen/geinte
resseerden die elders wonen. Samenstelling: Rob Stam (voorzitter), 
Thea van Heiningen (secretaris), Jan-Willem Bruntink, Bas van Gent, 
Arthur Maandag, Siebe Rolle en Jan Zeeuw. Voor nadere inlichtingcn: 
Rob Stam, Torenslraat 15, tel. 0255-521711. 
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W aar eens landlopers en dronkaards hun vergrijpen 
konden overdenken, heeft de Stichting Het Dorp 
Velsen al geruime tijd haar c1ublokaal. Het huidige 

gebouw dateert uit 1926; op een kaart uit 1915 is ook al 
sprake van een cachot op deze plek. Deze stond in de tuin 
van gemeenteveldwachter De Ruijter die toen in de 
Middendorpstraat woonde. Zo kon hij zijn gasten goed in 
de gaten houden. Voordien maakten de arrestantenlokalen 
deel uit van het raadhuis aan de Torenstraat. Toen het 
raadhuis in 1926 aan de noordzijde opnieuw werd uitge
breid, werden de arrestanten in twee cellen in de 
Middendorpstraat opgesloten. 
Echte zware criminelen kwamen hier niet terecht. Het 
waren vooral zwervers en fervente bezoekers van de talrij
ke cafe's die het dorp aan het begin van deze eeuw telde. 
Overmatig drankgebruik was dan ook vaak aanleiding 

voor inrekening. 
Tijdens de jaar
Iijkse koemarkt 
zat het cachot al 
snel voI. Legen
darisch is het ver
haal van twee 
beschonken zee
Iieden die, van
wege een ruzie 
met de bootsman, 
van boord spron
gen ter hoogte 
van het dorp. Na 
een achtervolging 
en een stevige 
vechtpartij wer

den zij alsnog in de kraag gevat en ter ontnuchtering inge
sloten. Met de komst van het politiebureau en het cellen
complex aan de Briniostraat kregen arrestanten een wat 
gerieflijker onderkomen. Het cachot is daarna als wer
kruimte, atelier en als expositieruimte gebruikt. Het afge
lopen jaar is het gebouw~e van binnen opgeknapt De wan
den zijn geschilderd, er is een kachel geplaatst en er is 
f1ink opgeruimd. Tevens is de ruimte beter geschikt 
gemaakt voor exposities. Alleen de twee zware celdeuren 
herinneren nog aan de tijden van weleer. .,\\},:; 
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Monumentennieuws 
In het dorp Velsen staan talrijke monumenten. Het onder
houd ervan vraagt van de eigenaar meer zorg dan voor een 
gewone woning; vanwege specifieke vormen en bouw
materia1en zijn monumenten kwetsbaarder. 
De Monumentenwacht Nederland verricht al meer dan 25 
jaar inspecties aan grote en kleine monumenten en infor
meert en adviseert over,werkzaamheden die voor een goed 
onderhoud nodig zijn. Het inschakelen van de inspecteurs 
kan kostenbesparend werken bij specifieke en reguliere ' 
onderhoudswerkzaamheden. Mede dankzij diverse subsidies 
kan de Monumentenwacht monumenteneigenaren een 
goedkoop abonnement aanbieden. Voor nadere informatie: 
Stichting Federatie Monumentenwacht Nederland, telefoon 
033-4790770. 
Goed nieuws voor degenen die, al of niet op advies van 
de Monumentenwacht, besluiten tot restauratie van 

Hoe verder met het raadhuis 
Het door de Stichting Het Dorp Velsen opgestelde pian 
's Graveruust is goed ontvangen. Het pian gaat uit van een 
zakelijk en cultureel gebruik met een ruirnte voor de 
Archeologische Werkgroep Velsen, ateliers voor kunstenaars, 
een expositie-ruirnte in de raadszaal eventueel in combinatie 
met een ruirnte voor het gemeentelijk kunstbezit en kleine 
kantoonmits. Na de feestelijke presentatie op Monumenten
dag is de lnitiatiefgroep 's Graveruust opgericht. In deze 
groep zitten vertegenwoordigers van de Archelogische werk
groep, het Kunstenaarscollectief Velsen, de stichting Felison 
en de Stichting Het Dorp Velsen. Tevens zijn twee onafhanke
lijke deskundigen gevraagd deel te nemen. Het doel van de 
groep is voor de zomer van 2000 te komen met een verdere 
uitwerking van het pIan. Hierin zal worden aangegeven op 
welke wijze de verschillende activiteiten bij elkaar gebracht 
kunnen worden en hoe het geheel wordt betaald en georgani
seerd. Pas dan kan door de gemeenteraad een definitief 
besluit worden genomen over de nieuwe bestemrning van het 
gebouw. 
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hun pand, De kosten voor het maken van een restauratie
pIan worden tot een maximum van f 2.500,- vergoed 
wanneer de monumenteneigenaar het pian gaat realiseren. 
De kosten worden vergoed uit het Nationaal 
Restauratiefonds. Nadere informatie over deze zgn. 
plankosten regeling is verkrijgbaar bij dit fonds, 
telefoon 03~2539439. 
Over geld gesproken. Over enkele maanden moet het 
belastingformulier weer worden ingevu1d. Voor rijksmo
numenten geldt een aparte fiscale regeling voor de aftrek 
van onderhoudskosten en eigenaarslasten. Informatie 
hierover bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
(telefoon ~983211) en bij de Belastingdienst in Haarlem. 
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Twee nieuwe monumenten 
Oud Velsen heeft er binnenkort twee nieuwe rijks-monu
menten bij. De gemeenteraad ging op 15 december 
akkoord met het voorstel om twee panden een betere 
bescherming te geven. het gaat daarbij om het Oude 
Raadhuis, Torenstraat 5 en 7, en om het pand Kerkesingell, 
de pastorie waar dominee Hoekstra woont. De plaatsing 
op de lijst past in het 
streven wat jongere 
markante gebouwen 
uit de periode 
1850-1940 ook te 
beschermen. Het 
Oude Raadhuis 
dateert uit het begin 
van de 20e eeuw. 
De pastorie van de 
Nederlands 
Hervormde Kerk is 
in 1888 gebouwd. 
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