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Borg Rusthoven kende vele
onrustige perioden
Op de Dag van het Kasteel (10 juni) openen de meeste Groninger borgen hun deuren met bijzondere
attracties. Maar het kleinste en minst bekende borgje blijft dicht: dat wacht op versterking.
DOOR EMMY WAGENAAR HUMMELINCK

Naast Landgoed Ekenstein ligt het borgterrein van Rusthoven. De borg is vermoedelijk gebouwd in 1686. Er zijn geen
aktes of andere papieren gevonden die
dat bevestigen, dus gaat men uit van het
jaartal 1686 dat op een in een buitenmuur
ingemetselde steen staat. Deze sluitsteen is
waarschijnlijk afkomstig van een gesloopte
toegangspoort.
Aangenomen wordt dat Johan Eeck, burgemeester van Groningen, het als zomerhuis of jachtslot optrok in de buurt van
het grote Ekenstein dat zijn grootvader
had gebouwd en waar zijn vader en broer
woonden. Hij bouwde een vierkant huis
met twee verdiepingen en mogelijk een
tentvormig dak. Het bouwplan is mogelijk
afgeleid van de architectuur van de allang
verdwenen borg Nittersum bij Stedum en
de luxe landhuizen die in het westen des
lands in zwang waren.
Dit was slechts het begin van de borg. In de
loop der eeuwen is er heel wat aangepast,
bijgebouwd en afgebroken. Elke eigenaar
heeft duidelijk zijn sporen nagelaten.

Sporen
Die sporen tref je overal aan. Zoals de
ramen die toegevoegd zijn toen zilversmid
Frederik van Halsema er, na aankoop in
1765, een achterhuis aan liet bouwen. Een
ingrijpende verbouwing, waarbij ramen
werden gedicht en verplaatst, een kelder
toegevoegd en de trap verplaatst, om maar
wat te noemen. Hij heeft er maar kort
plezier van gehad, want hij stierf in 1767,
waarna zijn zoon het huis erfde. Mogelijk
is in zijn tijd ook een schuur aangebouwd.
Vooral zijn vrouw Trijntje Tichelaar, dochter van een steenfabrikant, heeft er lang
van kunnen profiteren. Zij gaf bij de verkoop de mogelijkheden aan voor de bouw
van een steenfabriek. Jan Hendrik Sissing,
later burgemeester en schout van Loppersum, hapte in 1804 toe. Hij richtte langs
het Damsterdiep inderdaad een steenfabriek en kalkovens op en tot 1924 zouden
er steeds directeuren van de steenfabriek
(tichelwerk) op de borg wonen. De borg
kreeg dan ook de naam ‘Tichelborg’.

Moderniseren
Na de dood van Sissing liet zijn weduwe
het pand in 1819 weer grondig moderniseren. De raampartijen werden vervangen en
verbreed, het balkon dat boven de deur zat
werd gedicht, een deel van het achterhuis
werd mogelijk vervangen en het dak van
het oude gedeelte kreeg waarschijnlijk
toen zijn huidige vorm. Van de oorspronkelijke vensters blijven de sporen zichtbaar;
de muren werden dan ook in een later
stadium witgepleisterd om ze aan het zicht
te onttrekken.
Toen borg en fabriek in 1836 overgingen in
handen van Johannes Koning Uilkens brak
er weer een nieuwe verbouwperiode aan
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van zowel de borg als de steenfabriek. Ook
liet hij het theehuis uit de tuin van zijn
vader verplaatsen. Schuren, een stookhut
en een koetshuis zijn inmiddels ook op het
terrein verschenen.
In 1904 vonden de dochters van Koning
Uilkens het weer hoog tijd om het pand
zowel van binnen als van buiten te moderniseren. Muren werden verplaatst, wanden
betimmerd, en de deurpartij aangepast.
Ook in 1912 werd er nog het een en ander
gewijzigd.

Verval
Daarna volgde een treurige periode voor de
borg. De fabriek werd in 1924 verkocht aan
B. van der Veen, de borg ging in de verhuur
en raakte in verval. De borg en het terrein
werden niet of nauwelijks meer onderhouden. Van der Veen behoedde hem door

aankoop voor de ondergang. De vervallen
schuur en de stookhut werden gesloopt en
in de daaropvolgende jaren werd de borg
gerestaureerd, waarbij de bepleistering
weer werd verwijderd. Ook het borgterrein
werd hersteld, bomen gekapt en nieuw
aangeplant. In de jaren daarna volgden nog
diverse restauraties.

‘Passanten’
Nu is de borg in het bezit van John en
Lenie van Zaanen. Zij kochten hem een
maand voor de beving van Huizinge, in
2012.
Desondanks hebben ook zij er al de nodige
veranderingen in aangebracht, onderwijl
onderhandelend met diverse instanties
over versterking van het pand. Er werd
geconstateerd dat het bij een volgende
zware beving als een kaartenhuis in elkaar

zou storten. Na een grondig bouwkundig onderzoek is besloten om tussen de
fundamenten en de borg kunststof ‘schokdempers’ te plaatsen. Een ingrijpende
operatie waarbij de borg een meter moet
worden opgetild. Dit zal ruim een jaar in
beslag nemen. Daarna verwachten zij het
geheel weer wat meer voor publiek open te
kunnen stellen.
Een hele onderneming. ‘Ach,’ zegt Van
Zaanen, ‘wij zijn slechts passanten die goed
voor de borg moeten zorgen. Elke bewoner
haalt iets weg en voegt iets toe wat zijn
tijdgeest met zich meebrengt. Dit is een
borg waar de tijd doorloopt.’
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