Rui'ne van de Broerekerk in
Bolsward, foto Rijksdienst
Monumentenzorg

Er is geen

ruïnecultuur in
Noord-Nederland
In Noord-Nederland bestaat geen ruïnebeleid.
Als een gebouw zijn bestemming verliest,
verwaarloosd wordt en geheel of grotendeels onttakeld is, zijn er maar twee mogelijkheden:
opruimen of restaureren, tegenwoordig
'musealiseren' genoemd. Ruïnes mogen niet. Een
gebouw in onttakeling doet denken aan armoede,
gebrek en werkloosheid. Veel politici vinden het
elitair om ruïnes mooi te vinden. Alleen aan
kerkhoven mag niet gesleuteld worden, behalve als
er economische belangen gelden, zoals bij het

Ruïnes zoals de oude steenfabriek tussen Winsum
en Onderdendam zijn niet meer te restaureren. Er
bestaat nu een heilloos plan om op die plaats bungalows te bouwen. Niets is mooier dan de steenfabriek te laten zoals hij is. De Rijksdienst
Monumentenzorg stelt heel voorzichtig dat de
opvatting om een gebouw maar helemaal te laten
instorten en vergaan geen Nederlandse traditie is,
omdat we daar te calvinistisch ofte commercieel
voor zijn. De Rijksdienst heeft nu juist een regeling
getroffen waardoor er subsidie mogelijk is voor het
onderhoud van ruïnes. In de natuurbeschermingswereld is het principe 'niets doen' in bepaalde
natuurgebieden al lang ingevoerd. Ook in de
wereld van de cultuurhistorie moeten ruïnes de
kans krijgen om een natuurlijke dood te sterven,
zonder dat er euthanasie aan te pas komt.

kerkhofje van Oterdum bij Delfzijl, dat letterlijk aan
de dijk is gezet omdat er plannen waren om er een
Japanse industrie te vestigen. De essentie van een
ruïne is dat het iets ademt. Het oudste idee in
cultuurhistorische zin is dat het emotie uitstraalt.
Een bijdrage over de betekenis van ruïnes en over
de vraag waarom er geen ruïnebeleid is.
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Broerekerk in Bolsward
'Er is geen greintje ruïnecultuur in Friesland', volgens
architectuurhistoricus Peter Karstkarel, werkzaam
bij de monumentenzorg van de gemeente
Leeuwarden. Hij spreekt van een ruïne als een
gebouw in een staat van onttakeling verkeert en
daardoor niet meer volledig in zijn oorspronkelijke
functie gebruikt kan worden. 'Soms kan een ruïne
n. Dat wil zewen

datdekn van het gebouw een functie kunnen hebben.
Neem bijvoorbeeld de Broerekerk in Bolsward, een
door brand verwoest godshuis, waarvan het dak is
verdwenen. Het is een van de twee overgebleven laatmiddeleeuwse kloosterkerken. Er waren er ooit 52 in
Friesland. De andere is de Jacobijnenkerk in
Leeuwarden. De Broerekerk wordt gebruikt voor
openluchtmanifestaties. Twee jaar geleden is de film
van de opera MacBeth van Verdi vertoond. Iedereen
moest een stoel meenemen en er kwamen driehonderd
mensen op af. De film was opgenomen in een ruïneu-

ze setting en dat liep dus naadloos door. Het was wer- worden gehouden. Karstkarel vindt dat er enig
kelijk fascinerend. Er is een stichting die de ruïne in onderhoud gepleegd moet worden om het ruïneuze
stand houdt en er wordt toezicht gehouden. De kerk is leven te verlengen.' Want het kan heel snel gaan hier
vrij toegankelijk; er is een man die zich koster noemt in het Noorden, met al dat water en de vorst in de
en die zorgt dat het hek geopend wordt. Er klinkt
winter. Je moet het voegwerk in de gaten houden.'
zachte koormuziek, waar je je best voor moet doen om
Ruïnes in Friesland
het te horen. De gemeente Bolsward wil eigenlijk weer
een dak op het gebouw plaatsen, maar ik hoop dat dit 'Er zijn hopeloos weinig ruïnes in Friesland. Kastelen
niet gebeurt. Vreselijk zou dat zijn.' Ruïnes met his- zijn allemaal gesloopt. De staten en stinzen zijn geen
torische en culturele waarden moeten blijven. Ze
ruïnes; die worden allemaal spie en span gehouden.'
zijn doelwit voor vandalen, dus moet er toezicht
Karstkarel noemt een prachtig laat-middeleeuws
kerkje in Ter Idzard, waar de restauratie is gestopt
omdat er geen geld meer was. Deze kerk wordt niet
meer gebruikt. Boerderijruïnes komen niet voor,
omdat ze meestal door brand ontstaan en daarna
herbouwd of opgeruimd worden. Het kerkje in het
dorpje Boer, ten noorden van Franeker, waarin zich
een mooi stinzenpoortje bevindt, wordt langzamerhand een ruïne. 'Ik heb het vermoeden dat dit een
vreselijk mooie ruïne wordt. Die mag verdwijnen. Ik

'We hebben genoeg
opgepoetste en kapot
geschoten kerken.'
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vind dat de onttakeling hier haar gang moet kunnen
vaan, want we hebben genoeg opgepoetste en kapot
gerestaureerde kerken. 'De meeste zuivelfabrieken
worden gebruikt door watersportbedrijven, omdat
ze vaak aan het water liggen. Een enkele wordt
gebruikt door een aannemersbedrijf of als atelier
voor een kunstenaar.
Funeraal park met stadsruïne
De voormalige algemene begraafplaats van
Leeuwarden is volgens Peter Karstkarel een prachtige ruïne. Het is een van de mooiste begraafplaatsen
van Nederland. Sinds 1960 wordt deze niet meer
gebruikt. 'Het is een romantisch begraafpark, echt een
monument om aan de doden te denken. Er komen
alleen nog mensen om te wandelen. De graven worden
Peter Karstkarel op het de ruïne
van het kerkhof van Leeuwarden,
foto Ton Broekhuis
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niet of nauwelijks meer onderhouden. Ik heb voorgesteld om een bepaald deel te herstellen en er een 'funeraalpark' van te maken. Ik wil daar graag de stadsruïne maken; niet alleen om de doden te herdenken,
maar ook ah plek voor de restanten van monumentaal Leeuwarden, die nu verspreid, liggen in verschillende gebouwen. Onderdelen van mooie gevels kunnen
daar geplaatst worden als monumenten van het verdwenen Leeuwarden. Er staat ook een prachtige treurbeuk. Die moetje onderhouden anders gaat hij kapot.
Je moet zoiets vertroetelen.'
Onderdelen consolideren
'Een ruïne in mijn optiek is een gebouw in vervallen
toestand waar een cultuurhistorische waarde vanuit
gaat, gebaseerd op de bijzondere geschiedenis van het
gebouw ofde architectonische vormgeving. De ouderdom speelt hierbij een rol', aldus Johan Kruiger,
beleidsmedewerker monumentenzorg in Drenthe.
Kruiger maakt onderscheid tussen een willekeurig
gebouw dat zich in een vervallen staat bevindt, en
een vervallen gebouw dat een historische of culturele waarde uitstraalt. Dat laatste zou hij willen consolideren. Als voorbeeld noemt hij een oude
katoenspinnerij in Veenhuizen die in zeer vervallen
staat verkeert. 'Een deel is een ruïne, je moet daar iets
zijn, want

Fantasiebeelden
Het verhaal van de mythische stad Hunsow in
Drenthe bestaat in de gedachten van de mensen.
Kruiger vindt dat spannend en het roept allerlei
fantasiebeelden. 'Dat vind ik ook een soort ruïne.
Het is een ruïne tussen je oren. Een soort Atlantis.
•ken.'
Ruïnes in Drenthe
Op de vraag welke ruïnes in Drenthe waardevol
zijn, noemt Johan Kruiger als eerste de gerestaureerde kalkovens bij Dieverbrug. 'Het zijn een soort
landmarks, daterend uit 1925. Er is een schelpenpaadje aangelegd en er staat een ANWB-bord bij;
voor mij had dat niet gehoeven. Het is een van de
aardigste voorbeelden van herstel van een ruïne.'
Verder noemt Kruiger ruïnes die bij de archeologie
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Johan Kruiger bij het vervallen
gebouw van een oude katoenspinnerij
te Veenhuizen, foto Harry Cock

horen, zoals de fundamenten van havezaten die niet
meer zichtbaar zijn. Voorbeelden zijn Batinge bij
Dwingeloo, waar de omgrachtingen patronen vormen in het landschap, en de Waterburcht bij Eelde.
In Veenhuizen zijn drie gestichtsgebouwen geweest;
een is verdwenen en nu als landbouwgrond in
gebruik. Kruiger vindt dat ook een ruïne. 'Sommige
mensen vinden dot zo 'n gebouw weer terug moet
komen. Ik zou daar niet meteen voor zijn. Je weet dat
het gebouw er gestaan heeft, het is voelbaar in het
landschap. 'De Zwartendijksterschans bij Een vindt
Kruiger een gerestaureerd complex dat laat zien hoe
een schans eruit heeft gezien. 'Dat vind ik geen rutnebeleid. Je komt dan algauw bij het monumentenOok noemt Johan Kruiger de luchtwachttoren in
Schoonebeek en de turfstrooiselfabriek in
Amsterdamse Veld, maar die vallen volgens hem
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niet onder een ruïnebeleid. Verder zijn er Drenthe
geen ruïnes waarvan je bovengrondse restanten ziet.
Bij Rolde ligt een landgoed uit het begin van deze
eeuw, waarvan het huis in de jaren dertig door
brand is verwoest. De fundamenten zijn begroeid
met mos. 'Het is geen object met een beladen
geschiedenis. 'Verder zijn er geen kerken, torens, of
boerderijen die men ruïneus kan noemen. Sommige
verlaten fabriekscomplexen in Assen en Hoogeveen
zijn vervallen maar hebben geen bijzondere cultuurhistorische waarde. In de Kolonievaart is een aantal
sluiscomplexen die niet meer als zodanig in gebruik
zijn. Oude joodse begraafplaatsen zijn in Drenthe
interessant. Evenals een aantal kazematten uit de
Tweede Wereldoorlog, elementen die men volgens
Kruiger ongemoeid moet laten.
Leegstand kan niet
'In Drenthe heb je het probleem dat kerken in een
dorp keg komen te staan en een nieuw kerkgebouw

verrijst door fusie van hervormden en gereformeerden,
die niet in eikaars godshuis willen kerken.
Kerkgebouwen krijgen dan vaak een herbestemming
maar waarom zouden we daar geen ruïne laten ontstaan', suggereert Johan Kruiger.
'In het calvinistische en functionalistische denken van
de meeste Nederlanders moet een gebouw een functie
hebben en als het geen functie heeft, moet het zo snel
mogelijk verdwijnen. Iets kan niet leegstaan. Het ruïnebeleid is gekoppeld aan hetffzoHwmentenbeleid,en
dat vind ik te mager.1
Geen ruïnes in Noord-Nederland
'Er zijn helemaal geen ruïnes in het Noorden', zo
luidt de eerste opmerking van Aart de Vries, hoofd
van de regio Noord van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. 'Als wij over ruïnes praten, denken wij aan vervallen gebouwen die bijvoorbeeld in

'De ruïne van het
kerkje van Heveskes
als symbool tegen
de oprukkende
industrie.'
de tachtigjarige oorlog kapot geschoten zijn en geheel
overwoekerd zijn en waar heel romantische schilderij- Okko Kloosterman (links) en
en van bestaan en dichters hun fantasie de vrije loop Aart de Vries: 'in Noords een ruïne is als er een maatschaplaten. Vaak is er een park bij zo 'n ruïne aangelegd. Nederland zijn geen ruïnes',
pelijke waardering voor bestaat,'
foto Harry Cock
Binnenkort publiceren wij Het ruïneboek van
Buitenlands ruïnebeleid
Nederland en daarin komt Noord-Nederland niet
voor. 'Collega Okko Kloosterman legt uit wat volDe Toekomst komt en het een junctie krijgt als muse- De Vries vult aan: 'In Nederland is wel een ruïnebegens de Rijksdienst een ruïne is: 'In mijn optiek is
um of anderszins, dan vinden wij dat goed. De kerleid, maar het is niet wettelijk vastgelegd. Ook in het
dat een gebouw dat in zo 'n vervallen toestand is dat ken van Wittewierum en Heveskes zijn volgens mij
buitenland bestaat geen op papier vastgelegd ruïnebehet niet meer aan zijn functie kan voldoen. Als het
ruïne aan het worden. Het beleid is echter gericht op leid. Particulieren in Engeland gaan goed met ruïnes
gebouw niet meer te herstellen is, onderscheiden wij restaureren.'
om. Ze houden een ruïne in stand die overwoekerd is
twee ruïnes: het beschermde monument, dus de ruïne In het boek staan alleen ruïnes waarvan de Rijksmet mos en klimop. De ruïnes in overheidsbezit worzoals zij nu is en de ruïne die te restaureren is.'
dienst vindt dat die als zodanig bewaard moeten
den in de meeste gevallen beschermd door de National
De voormalige steenfabriek De Toekomst in
blijven, een betekenis als ruïne hebben en niet
Trust, die ze behoedt voor verder verval. Toch staan
Scheemda is wellicht de mooiste ruïne van
herstelbaar zijn. Of iets wel of niet herbouwd moet
die ruïnes in Engeland er abominabel bij, omdat alle
Groningen. Volgens Kloosterman is het gebouw
worden, hangt af van de romantische betekenis van
begroeiing verwijderd wordt en alle losliggende stenen
beschermd als monument, maar niet als ruïne. 'Het
een ruïne, dat wil zeggen dat het in de geschiedenis
opgeruimd worden vanwege het toerisme. Het zijn
is potentieel opknapbaar. Als er een herstelplan voor gewaardeerd is als ruïne. Kloosterman: 'Dat
afgeschraapte gebouwen op een kaal gazon, zonder
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enige fantasie. In Duitsland is alles optimaal geconser- foto wil maken, vraagt hij geld om het terrein te
veerd, dat is vreselijk. Aan die ruïnes hoefje de eerste betreden. Met De Toekomst zijn genoeg plannen,
honderdjaar niets te doen. In Frankrijk zijn prachtige maar er is geen financier gevonden. Wel staat dit
ruïnes, maar ook daar is geen beleid want ze hebben gebouw op de Monumentenlijst.
'd. Behalve dan voor een paar topruïnes.'
'Een van de mooiste ruïnes vind ik de droogschuur bij

Ruïnes in Groningen
Het aantal ruïnes in Groningen is veel groter dan
in Friesland en Drenthe. Br zijn talloze steen-, zuivel- en strokartonfabrieken, sluizen en dergelijke.
Hoeveel ruïnes er zijn, is niet bekend. Boerderijen
bestaan niet lang als ruïne. Een uitzondering is die
in Maarhuizen, die al tientallen jaren als een ruïne
langs de weg ligt. Het is aan de eigenaren om het
gebouw wel of niet aan te pakken. De eigenaar van
de steenfabriek Rusthoven bij Appingedam en van
de twee strokartonfabrieken De Toekomst I en II
laat de gebouwen vervallen, maar niet zo zeer vanwege een ruïnebeleid, maar meer om de gebouwen
voor (veel) geld te verkopen. Als een fotograaf een

'Als een gebouw geen
functie heeft moet het
zo snel mogelijk
verdwijnen'.
de steenfabriek Rusthoven', vertelt Wijbrand Havik,
directeur van Libau, de organisatie voor Welstand
en Monumentenzorg in de provincie Groningen.
'Daar liggen winterstenen die nog niet gebakken zijn.
Omdat het dak lekt, zijn de bovenste stenen weer klei

geworden en daar groeien zeer weelderige planten op.
Schitterend! Wat ik een goed idee vind om een ruïne te
laten worden is het kerkje van Heveskes, ah symbool
tegen de oprukkende industrie in dat gebied. Als de Akerk afbrandt op een dusdanige wijze dat het dak
ingestort is en een groot deel van de toren en het
gebouw verloren zijn, dan zou je kunnen overwegen
dat als ruïne te laten staan. Je moet hem dan in ieder
geval niet weer opbouwen of restaureren. Je zou er dan
net zoals met de Broerekerk in Bolsward leuke dingen
in kunnen organiseren. 'Havik noemt ook een fictief
voorbeeld: het gebied achter de Ennemaborg dat
vroeger een cultuurpark was en nu een natuurpark
wordt, in de zin dat de natuur gaat hier haar gang
gaat. Als daar een jachthut had staan, zou deze
waarschijnlijk mee zijn gegaan in het verval; de
borg zelf overigens niet. De ruïne van een sarieshut
De mooiste ruïnes van
Groningen: de strokartonfabrieken De Toekomst I en fl
te ücheemda, foto Paul Paris

in Oostwolde, die als een soort windscherm wordt
gebruikt, is ook nog een mooi voorbeeld van een
ruïne. Zo kan Wijbrand Havik nog een aantal
voorbeelden noemen, maar een complete inventarisatie van ruïnes in Groningen bestaat niet, ook niet
bij de provincie.

•amen en deuren. Die mensen begrijpen
absoluut niet watje mooi aan dat oude krot vindt.
'Met het behouden van ruïnes cultiveer je de roman- Mooi oud worden mag niet. Dat is een ingebakken
idee. Als het ver weg is in Spanje ofFrankrijk, is het
tiek', stelt Wijbrand Havik. 'Sommige mensen hebhen een prachtig oud schuurtje achter hun huis staan lekker romantisch, maar in je achtertuin is het heel
wat anders. Dat is armoe.'
en vervangen dat door een betonnen gebouwtje met
Mooi oud worden mag niet

Veiligheid
Het grootste probleem bij ruïnes vindt Havik de
veiligheid. Bij de wetgeving op het gebied van bouwen is dat de belangrijkste factor. 'Je mag een pand
verwaarlozen, je mag een monument laten vervallen,
totdat de veiligheid in het geding komt en dan staat
de gemeente op de stoep. Als het dak van een kerk op
instorten staat, is het duidelijk datje er een hek
omheen moet zetten, want een ruïne trekt veel belangstelling, vooral onder de jeugd.'
Eigentijdse functies
In stedelijke gebieden is het handhaven van ruïnes
kwetsbaar en gevaarlijk, volgens Ed Taverne, hoogleraar architectuurgeschiedenis te Groningen.
'Je
kunt dat op beperkte schaal toestaan, zoals de kerk in
Bergen. In het landelijke gebied is dat anders. De
ruïne van de steenfabriek Onderdendam moetje vooral laten staan, en zeker niet afbreken. De strokartonfabriek bij Scheemda is nog te redden. Je kunt daar
eigentijdse functies in onderbrengen. We moeten af
van de gedachte dat we voor eigentijdse functies een
nieuw gebouw moeten hebben. 'Je kunt er een museum van maken over de geschiedenis van NoordGroningen, een dancing of een hotel. Het is eveneens onzin om te denken dat een gebouw zijn eigen
functie moet behouden om gered te worden. 'Neem
bijvoorbeeld het Colosseum', zo stelt Ed Taverne, 'dat
was een kerk, een steenfabriek en een spinnerij en nu
een museum. Het heeft zeker twaalf functies gehad.
Dat wil niet zeggen datje aan het gebouw helemaal
niets mag veranderen. Het heeft een dusdanige architectonische vorm datje een heleboel dingen kunt doen
'ouw aan te tasten. Hetzelfde is het
•k, maar ook met
De Toekomst in Scheemda.'
Wijbrand Havik voor het kantoor Libau op de Hoge derA
in Groningen, foto Elmer
Spaargaren
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Geheugen weghalen
'Monumentenzorg conserveert oude gebouwen, bijvoorbeeld de ruïne van Bredero bij Haarlem, waar ik

als kind regelmatig kwam. Dat wil zeggen dat het
gebouw niet herbouwd wordt en dat de restanten
intact worden gehouden. Het verval wordt gestopt, en
'. Bij een ruïnebeleid sta je toe
r zakken. Dus dat betekent
niets doen. Met andere woorden: ruïnebeleid is een
contradictio in terminis. Op het moment datje wel
iets doet, wordt het een monument. De Rijksdienst
Monumentenzorg is anti-ruïne en voor conserveren en
musialiseren. Dat betekent het geheugen weghalen',
stelt Ed Taverne. 'Engeland kent een traditie waarbij
een ruïne iets esthetisch is, en dat wordt geconserveerd;
sommigen noemen dat een ruïnebeleid. In Nederland
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een contradictio
in terminis.'
hebben we een anti-ruïne beleid.'
In het buitenland is na de Tweede Wereldoorlog in
overweging genomen om in elkaar gestorte gebouwen als herinnering te laten staan, bijvoorbeeld de
Gedachtniskirche in Berlijn. 'Er moet een plek zijn
waaraan we herinnerd worden aan de ellende van de
oorlog. Dat was ook in Dresden tot voor kort het
geval, maar dat kwam omdat er geen geld was',
vertelt Taverne.
Waarom geen ruïnebeleid in Nederland?
Ed Taverne geeft een duidelijke uiteenzetting waarom er in Nederland geen ruïnebeleid bestaat. In
arme landen is geen geld om vervallen gebouwen te
herstellen, maar ze worden wel weer hergebruikt, ze
kennen een hoog recyclingsgehalte. In een verzorgingsstaat als Nederland is alles onderdeel van de
wegwerpcultuur, en dat strekt zich tegenwoordig
uit tot de bebouwde omgeving. Dingen die we niet
nodig hebben, gooien we weg. Ruïnes herinneren
ons aan verval, armoe, verdriet, vernietiging, oorlogsgeweld en foute handelingen. 'Na de oorlog was
de mentaliteit in Nederland dat we niets meer te
maken wilden hebhen met die ellende, en daarom
zijn alle ruïnes opgeruimd. In die zin heeft
Monumentenzorg na de oorlog haar stempel gezet en
daarbij alle sporen van het verleden uitgewist. Mie

stadskerken zijn daarom voor veel geld gerestaureerd.
Drie dagen na het bombardement van Rotterdam lag
het plan voor de wederopbouw klaar. Niet alleen het
puin is opgeruimd maar ook leidingen, kelders en
fundamenten zijn uit de binnenstad verdwenen. Dat
is nog tijdens de oorlog gebeurd', aldus Taverne.
Ruïnes onttrekken zich aan het beleid. Een echte
ruïne wordt niet aangeraakt door Monumentenzorg, a .
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Ed Taverne: 'Stoppen van het
verval is geen ruïnebeleid',
foto John Stoel

