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Het dilemma van Boer
Het kerkje van Boer ziet
er weer goed uit. Maar
wat kunsthistoricus Peter
Karstkarel betreft, had
dat niet beslist gehoeven.
,,Ruïnes roepen soms zeer
warme gevoelens op.’’

Door Jaap Hellinga

BOER – De tragisch verbogen
uurwijzer van de torenklok
heeft plaatsgemaakt voor een
splinternieuw exemplaar.
Kunsthistoricus Peter Karstka-
rel had graag willen zien hoe de
tijd verder knaagde aan het ern-
stig vervallen kerkje van Boer.
Die kans kreeg hij niet. De Ma-
riakerk werd gistermiddag her-
opend. Schitterend terrarood,
alsof de achttiende-eeuwse
schilders net klaar zijn.

De verrotte regenpijpen en de
scheuren in de muren konden
de architectuurdeskundige wel
bekoren. 

,,Ruïne of monument, zie daar
het dilemma van de tijd.’’ Ruïne
betekent ,,ondergang, verwoes-
ting en verderf’’, zo hield hij gis-
termiddag zijn publiek voor.
,,En toch beste mensen, roepen
ruïnes soms zeer warme gevoe-
lens bij mij op.’’

Karstkarel wees op prachtige
voorbeelden uit Italië, Frankrijk
,,en zelfs uit het keurige Duits-
land’’. In Friesland komt hij tot
zijn spijt op slechts tien boerde-

rijen en zo’n tien huizen, waar
het verval echt toeslaat. ,,Wij
accepteren dat niet, wij probe-
ren er langs te kijken.’’

Dat is volgens de historicus te
wijten aan de schaamte over
het gebrekkige onderhoud. ,,We
kunnen ook over die gêne heen
stappen’’, meent Karstkarel.
,,Om de schoonheid van de
sleetsheid te avonturieren. Een
ruïne hoeft helemaal geen zoot-
je te worden, als je maar aan
stervensbegeleiding doet.’’

Dat pleidooi werd niet met
louter hoon bij de stichting Alde
Fryske Tsjerken ontvangen.
,,Sterven in schoonheid is mis-
schien wel een heel mooi idee’’,
gaf voorzitter Jan Kersbergen

toe. ,,Ik vond het een hele goede
opmerking’’, beaamde voorzit-
ter Klaas Hoek van de plaatselij-
ke commissie. 

Toch koos de stichting voor
reanimatie van ,,het zorgen-
kindje’’, zoals ook de kerken van
Wier en Ter Idzard opgeknapt
zullen worden. Hoek, musicus
en bewoner van de pastorie van
Boer, is uiteindelijk gelukkig
met die keuze.

Binnen de kerkmuren trof hij
tot zijn vreugde een bijzonder
instrument aan. ,,Dit dorp heeft
destijds niet gekozen voor een
pijporgel, maar voor een har-
monium.’’ Het gaat om een
Frans exemplaar, een zoge-
noemd l’ orgue expressive. Het
werd in 1908 door de kerkge-
meente aangekocht en is waar-
schijnlijk het enige in Neder-
land. ,,Er woonden hier in Boer
destijds mensen die veel in Pa-
rijs kwamen’’, aldus Hoek. Mo-
gelijk dat zij het harmonium
naar hier haalden. De werking is
te vergelijken met een accorde-
on. Het volume is opmerkelijk.
,,Als de kerkdeur openstaat,
kun je het instrument 100 meter
verderop nog duidelijk horen.’’ 

Het harmonium wordt de ko-
mende drie jaar gerestaureerd.
Hoek wil er straks concerten op
geven. Af en toe zal er nog ge-
kerkt worden en het kerkge-
bouw dient bovendien als pleis-
terplaats voor wandelaars van
het Jabikspaad.

De opgeknapte Mariakerk in Boer had van kunsthistoricus Peter Karstkarel ook mogen vervallen tot een
ruïne. Foto LC/Niels Westra

De oude torenklok van Boer. 
Foto LC/Siep van Lingen


