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1. Inleiding 

 

1.1 Probleemstelling en doel 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan negenduizend 

boerderijen totaal verwoest. De meeste boerderijen gingen in het laatste jaar van de 

oorlog verloren, voornamelijk in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, maar ook 

reeds aan het begin van de oorlog werden boerderijen verwoest, met name bij de 

Grebbelinie. Vanuit de overtuiging dat de boerderijen met het oog op de 

voedselvoorziening zo snel mogelijk moesten worden hersteld, werd al in de zomer van 

1940 met de wederopbouw begonnen. In de praktijk werd deze georganiseerd en 

uitgevoerd door een centrale overheidsorganisatie: het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen (BWB). Dit bureau werd bemand door de Bouwkundige Afdeling van de 

Directie van de Wieringermeer die door de boerderijbouw in de nieuwe 

Wieringermeerpolder over ruime ervaring beschikte op het gebied van de moderne 

boerderijbouw.  

De wederopbouw van de verwoeste boerderijen vormde een dynamisch proces dat 

bepaald werd door een spanningsveld tussen modernisering en traditie. Vanuit een 

rationeel perspectief werd de kans schoon gezien om de landbouw te moderniseren. 

Tegelijkertijd had de wederopbouw een ideologische en emotionele lading. Men zou 

kunnen vermoeden dat deze emotionele lading erin bestond dat de bewoners getroffen 

waren: hadden ze met de verwoesting van hun boerderij, een essentieel deel van hun 

economische bestaansbasis, niet ook een drager van traditie en identiteit verloren en 

moesten zij daarmee in het reine komen? Deze studie laat zien dat de emotionele lading 

niet hierin bestond, maar in de betekenisgeving van boerderijen door actoren van buiten 

de landbouw, en met name sympathisanten van de heemschutbeweging, architecten en 

volkskundigen. Zij zagen in boerderijen – meer dan in ieder ander gebouwtype – 

objecten met een symboolwerking voor regionale en nationale identiteit en ze wilden 

vasthouden aan traditionele boerderijvormen. 

Rationalisering en standaardisatie – zoals bekend van de boerderijbouw in de 

nieuwe polder – aan de ene kant en het behoud van het zogenaamde streekeigen bouwen 

aan de andere kant waren steeds weer onderwerp van discussie. In het debat was er een 
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voortdurende strijd tussen innovatie en behoud, functionaliteit en esthetiek, uniformiteit 

en variabiliteit, het vreemde en het eigene.  

Het is misschien verleidelijk om in deze tegenstellingen een strijd tussen 

overheid/landbouw enerzijds en heemschut/architecten/volkskundigen anderzijds te 

willen herkennen. Hierdoor zou echter een verkeerd en ongenuanceerd beeld ontstaan 

van de wederopbouw. Deze werd bepaald door verwevenheid en overlappingen van de 

motieven en eisen van de genoemde actorengroepen en door toenaderingen en 

compromissen. Bovendien werden de groepen gekenmerkt door heterogeniteit. En: er 

waren meer actorengroepen betrokken, denk bijvoorbeeld aan de Duitse bezetter. 

De dynamiek van de wederopbouw van de verwoeste boerderijen staat haaks op 

de publieke waarneming van de wederopbouw. Daarin wordt vaak een kwalitatief 

verschil gemaakt tussen de wederopbouw van steden en de wederopbouw op het 

platteland: wordt de wederopbouw van steden als dynamisch fenomeen ervaren, de 

wederopbouw op het platteland wordt eerder als statisch beschouwd. Hooguit de 

boerderijbouw in de IJsselmeerpolders wordt geassocieerd met een dynamisch 

innovatief streven op het platteland tijdens de wederopbouwperiode.
1
 Het onderzoek 

stelt deze stereotype beeldvorming fundamenteel ter discussie door in de 

onderzoeksvragen de focus te leggen op traditie en modernisering. 

 

Deze studie beoogt antwoord te geven op de volgende vragen: welke betekenissen 

kregen modernisering en traditie toegekend door de actoren die zich met de 

wederopbouw van in de oorlog verwoeste boerderijen bemoeiden en hoe gingen de 

actoren met elkaar in debat? Op welke wijze speelden modernisering en traditie een rol 

bij de daadwerkelijke wederopbouw van boerderijen en hoe zijn de visies op 

modernisering en traditie ‘gematerialiseerd’
2
 in de wederopbouwboerderijen? 

Het debat over de wederopbouw werd door complexe onderhandelingsprocessen 

bepaald tegen de achtergrond van de verschillende ideologieën, belangen en argumenten 

van de actoren en tegen de achtergrond van hun onderlinge relaties. Het wordt als 

handelingsruimte begrepen waarbinnen de wederopbouw plaatsvond en die tegelijk 

beïnvloed werd door de wederopbouw. 

                                                 
1
 Deze constatering berust op mijn eigen observatie tijdens de onderzoeksperiode. 

2
 Glassie, Vernacular Architecture, 21, 22.  
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Bij de beantwoording van de vragen wordt ook aandacht besteed aan de relaties 

tussen de betekenistoekenningen
3
 van modernisering en traditie en de waarnemingen 

van bezetting, oorlog en de gevolgen daarvan. Dit zonder reductionistisch te willen zijn: 

het bezien van de wederopbouw enkel in het licht van de Tweede Wereldoorlog zou tot 

een ongenuanceerd beeld leiden. 

 

1.2 Uitgangspunten 

 

Aan de vragen liggen verschillende theoretische overwegingen en wetenschappelijke 

debatten ten grondslag. Deze betreffen drie velden: modernisering en traditie, 

wederopbouwarchitectuur en boerderijbouw.  

 

Modernisering en traditie 

 

De fenomenen modernisering en traditie vormen een centraal onderwerp van deze 

studie. Modernisering is een veel bediscussieerde term. Doorgaans wordt er een proces 

mee beschreven dat uiterlijk in de negentiende eeuw inzette en nog steeds aanhoudt.
4
 De 

term doelt op transformaties die leiden tot economische, sociale, politieke, 

technologische, industriële, wetenschappelijke en culturele verandering. Hierbij is geen 

sprake van een lineaire voortgangsgedachte.  

In eerdere moderniseringstheorieën was dat wel het geval.
5
 In het midden van de 

twintigste eeuw werd met modernisering een doelgerichte rechtlijnige ontwikkeling 

bedoeld die de samenleving naar een betere toekomst zou leiden. In principe ging het 

daarbij om een optimistisch evolutionistisch idee tegen de achtergrond van Europese en 

Noord-Amerikaanse normatieve doelen. Het was niet alleen een analytisch instrument, 

maar diende ook als politiek advies.
6
  

                                                 
3
 Het proces van betekenistoekenning oftewel betekenisgeving vormt een van de primaire uitgangspunten 

van etnologisch onderzoek. Culturele praktijken, betekenistoekenning en toe-eigening worden steeds in 

samenhang bekeken. De onderhavige studie is bepaald door een etnologische benaderingswijze. Bennis et 

al., Crossing Boundaries, 12, 34, 35. 
4
 Bijvoorbeeld Van der Woud, Een nieuwe wereld. 

5
 Ook de sociologen en denkers van de negentiende en vroege twintigste eeuw die processen van 

modernisering onderzochten, beschreven vrijwel lineaire ontwikkelingen, waarvan de uitkomst 

grotendeels vastlag. Van der Loo/Van Reijen, Paradoxen, 17-22. 
6
 Van der Loo/Van Reijen, Paradoxen, 11-59; Mergel, ‘Modernisierung’; Karel, De maakbare boer, 25-

29. 
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Dit idee van modernisering is in de loop van de twintigste en eenëntwintigste 

eeuw onder hevige kritiek op het evolutionisme, de doelgerichtheid, het lineaire 

karakter en het eurocentrisme veranderd tot een nadenken over ambivalenties, 

conflicten, machtsverhoudingen en – al dan niet beoogde – gevolgen van het 

moderniseringsproces.
7
 Modernisering wordt tegenwoordig begrepen als meervoudig 

proces dat bepaald is door tegenstrijdige tendensen, tegenbewegingen, heterogeniteit en 

hybriditeit.
8
 De sociologen Hans van der Loo en Willem van Reijen hebben deze 

complexiteit en dynamiek geaccentueerd door aan te tonen dat de nauw met elkaar 

verweven macroprocessen differentiatie, rationalisering, individualisering en 

domesticering, waarmee zij modernisering beschrijven, paradoxale gevolgen hebben: 

modernisering betekent zowel verzelfstandiging van de mens als verafhankelijking, 

zowel culturele pluralisering als generalisering, zowel bevrijding en zelfontplooing van 

het individu als vervreemding, zowel fysieke deconditionering als sociale en 

psychologische conditionering.
9
  

In Nederland is de afgelopen decennia veel aandacht besteed aan het fenomeen 

modernisering en haar betekenis in de wederopbouwjaren. Auteurs als Schuyt en 

Taverne; Schot, Rip en Lintsen; en Kennedy laten zien dat modernisering in deze jaren 

berustte op processen die veelal eerder waren opgestart. Door een hele reeks 

ontwikkelingen zoals intensivering van de industrialisatie, verhoging van de 

productiviteit, technische innovatie, rationalisering van de bedrijfsvoering, 

bureaucratisering, urbanisatie, doorbraak van de consumptiecultuur en vestiging van 

nieuwe professionals zou de modernisering effect hebben op alle gebieden van het 

leven. De auteurs beschrijven en analyseren de rol van de overheid in de 

wederopbouwjaren, die de economische groei en – daaraan gekoppeld – verzorging en 

welzijn sterk reguleerde.
10

 Zij wijzen bovendien op de ambivalenties en paradoxen in 

het moderniseringsproces, bijvoorbeeld op wrijvingen tussen economische haalbaarheid 

en sociale wenselijkheid, en maken duidelijk dat modernisering zich zelden voltrok 

zonder weerstand – een weerstand die voortkwam uit cultuurpessimistische houdingen 

                                                 
7
 Mergel, ‘Modernisierung’; Bauman, Modernity. 

8
 Bijvoorbeeld Keizer, ‘Inleiding’. 

9
 Van der Loo/Reijen, Paradoxen. De bevindingen van Van der Loo en Reijen hebben veel navolging 

gevonden. Degele en Dries bijvoorbeeld hebben verdere macroprocessen aangevuld: integratie, 

globalisering en ‘Vergeschlechtlichung’. Degele/Dries, Modernisierungstheorie. 
10

 Schuyt/Taverne, 1950; Schot/Lintsen/Rip, ‘Betwiste modernisering’; Schot/Rip, ‘Techniek’; Kennedy, 

Nieuw Babylon. Zie ook Luykx/Slot, Een stille revolutie?; Righart/De Rooy, ‘In Holland’. 
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waarin veranderende sociaal-economische omstandigheden en de daaraan gekoppelde 

modernisering als bedreiging werden gezien van (nagestreefde) waardepatronen in de 

samenleving.
11

 De techniekhistorici Schot, Rip en Lintsen spreken in deze samenhang 

van ‘betwiste modernisering’ om de ambivalenties in het moderniseringsproces extra te 

benadrukken en zij maken duidelijk dat deze ‘betwiste modernisering’ een productieve 

rol had.
12

 De wederopbouw van boerderijen kan als product van de ‘betwiste 

modernisering’ worden opgevat zoals deze studie laat zien.  

Socioloog Schuyt en architectuurhistoricus Taverne beschrijven drie gedaanten 

waarin zich het moderniseringsproces in het naoorlogse Nederland uitte: een 

‘mathematiserende werkelijkheidsopvatting’, een ‘verruiming van het gezichtsveld’ en 

een ‘articulatie van sociaal-geografische verschillen’. Verbetering van de infrastructuur 

leidde tot de bewustwording van de verschillen tussen de regio’s, juist ook wat 

voorsprong en achterstand betrof. Een toenemende sociale, culturele en fysieke 

mobiliteit leidde tot het ruimer wordende blikveld en tot de emancipatie van het 

individu, maar ook tot vervreemding. De toenemende mathematische denkwijze 

uiteindelijk betekende een statistische verklaring van de samenleving. Zij kon de 

weerstanden tegen modernisering neutraliseren en doorbreken.
13

 Ook bij de 

wederopbouw van boerderijen is deze mathematisering te bespeuren. De benadering van 

boerderijen en het agrarische werk als berekenbare economische werkelijkheid werd 

gebruikt als argument tegen het behoud van het streekeigen bouwen. 

Bij specifiek onderzoek naar de modernisering van de Nederlandse landbouw die 

in het teken stond van productiviteitsverhoging wordt vaak gewezen op de essentiële 

betekenis van de toenemende verwetenschappelijking van de landbouwkundige 

productie en de intensieve bemoeienis van de overheid, met name op het gebied van 

voorlichting en onderwijs.
14

 Ook wordt in recent onderzoek de focus gelegd op het 

structuurbeleid van de overheid dat in de jaren vijftig gestalte kreeg in de 

streekverbetering en de ruilverkaveling.
15

  

                                                 
11

 Bijvoorbeeld Schuyt/Taverne, 1950, 24, 36, 52, 54, 56. 
12

 Schot/Lintsen/Rip, ‘Betwiste modernisering’; Schot/Rip, ‘Techniek’. 
13

 Schuyt/Taverne, 1950, 54-56; Karel, De maakbare boer, 22, 23. 
14

 Hiervoor is het begrip OVO-drieluik (OVO = Onderzoek, Voorlichting, Onderwijs) ingeburgerd. 
15

 Karel, De maakbare boer; Andela, Kneedbaar landschap. 
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Agrarisch-historici als Bieleman, Schuurman en Van der Burg pleiten er (meer of 

minder nadrukkelijk) voor om de landbouwmodernisering ook als ‘mensenwerk’
16

 en 

keuzeproces te benaderen. Onderzoek dient volgens hen meer aandacht te besteden aan 

de actieve rol van boeren en boerinnen bij innovatieprocessen in de Nederlandse 

landbouw. Het moet de maatschappelijke voorwaarden, keuzen, alternatieven, 

weerstanden, tegenstrijdige ontwikkelingen en toe-eigeningsprocessen die achter de 

modernisering op het platteland schuilgingen, onthullen.
17

 Deze studie over de 

wederopbouw van boerderijen komt aan hun oproep tegemoet.  

 

Wie het heeft over modernisering heeft het doorgaans ook over traditie. In de periode 

die in deze studie centraal staat, werd traditie veelal ‘gesociologiseerd’: noties van 

traditie werden verbonden aan de plattelandssamenleving, en met name aan boeren.
18

 In 

deze samenhang beschouwden stedelijke elites tradities op het platteland, gesubsumeerd 

onder het begrip ‘volkscultuur’, graag als statisch en verankerd in een ver verleden. 

Over het algemeen kwam het pas veel later tot de blootlegging van plattelandstradities 

als ‘invented’ en als veel jonger dan dat men dacht.
19

 Traditie en modernisering werden 

in het theoretische debat als onverenigbare of lastig verenigbare tegenstellingen 

beschouwd.
20

 

Tegenwoordig wordt nadrukkelijk op de ‘verraderlijkheid’ van het begrippenpaar 

gewezen. Zij zijn namelijk geen los van elkaar staande eenheden, maar onlosmakelijk 

met elkaar verstrengeld.
21

 Het zijn dan ook de complexiteit en dynamiek van het 

samenspel van modernisering en traditie, die centraal moeten staan in onderzoek of, 

zoals historicus Blom dat formuleert, de aandacht voor ‘de veranderingen die naar vorm 

en inhoud in deze verstrengeling [optreden].’
22

  

Peter Burke beschrijft twee kenmerkende eigenschappen van tradities, het 

‘innerlijke traditieconflict’ en de ‘tweelingparadox’. Met het eerste beoogt hij aan te 

tonen dat tradities zich steeds moeten aanpassen – mee moderniseren – om te overleven. 

                                                 
16

 Van der Burg, ‘Geen tweede boer’, 28. 
17

 Bieleman, ‘Landbouw’, 232; Schuurman, ‘Plattelandscultuur’, 279, 297; Van der Burg, ‘Geen tweede 

boer’, 28, 29; zie ook Van der Loo/Van Reijen, Paradoxen, 31-36. 
18

 Noyes, ‘Tradition’, 245. 
19

 Zie bijvoorbeeld Voskuil, ‘Het tijdelijke met het eeuwige verwisseld’; Hobsbawm/Ranger, The 

invention. 
20

 Mergel, ‘Modernisierung’; Schuurman, ‘Plattelandscultuur’, 271-273; Karel, De maakbare boer, 25-29. 
21

 Bronner, ‘The Problem’, 9; Noyes, ‘Tradition’, 244. 
22

 Blom, ‘De Jaren Vijftig’, 526. Zie ook Keizer, ‘Inleiding’, 25. 
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Daarbij is elke traditie gekenmerkt door het ‘onvermijdelijke conflict tussen universele 

regels en specifieke, altijd aan verandering onderhevige situaties.’
23

 Tradities zijn 

gekenmerkt door continuïteiten tussen heden en verleden, maar zij worden ook steeds 

heroverwogen en vernieuwd.
24

 Dit leidt tot de tweelingparadox die inhoudt dat een 

gelijk blijvende uiterlijke vorm van een traditie een vernieuwing kan maskeren, een 

schijnbare vernieuwing echter ook de persistentie van een traditie kan maskeren. Beide 

eigenschappen traden bij de wederopbouw van boerderijen op. 

Net zoals modernisering is traditie een actief en dynamisch begrip dat een proces 

impliceert: het doorgeven van tradities. Dit sociaal proces is bepaald door 

onderhandelingen, innovaties en creativiteit. Etnoloog en historicus Simon Bronner legt 

uit: ‘Creativity and tradition are intertwined, and represent the complex processes of 

humans expressing themselves to others in ways that carry value and meaning.’
25

 

Tradities dragen bij aan gevoelens van identiteit en verbondenheid en geven houvast en 

structuur. Dit is de reden waarom zij juist in tijden van ingrijpende veranderingen, 

bijvoorbeeld als gevolg van industrialisatie of natievorming, gekoesterd worden.
26

  

Simon Bronner heeft zich intensief beziggehouden met traditie en materiële 

cultuur. Aan de hand van architectuur heeft hij laten zien dat traditie belichaamd kan 

worden door materiële cultuur en dat materiële cultuur geschapen kan worden door 

traditie. Traditie kan dus zowel object als subject zijn. Hierop voortredenerend pleit 

Bronner voor onderzoek dat nagaat wat traditie voor een samenleving betekent, maar 

ook wat traditie doet, juist in tijden van crises.
27

 En – uitgaande van de wederopbouw – 

wil ik hier aanvullen dat eveneens onderzocht moet worden, welke verwachtingen 

gesteld worden aan de actieve rol van traditie. Onderhavige studie knoopt aan bij de 

pleidooien van Blom en Bronner. 

 

Nauw verbonden aan ideeën over traditie was in de hier bestudeerde periode het idee 

van het streekeigen bouwen. In het debat over de wederopbouw werd met ‘streekeigen’, 

‘streekgebonden’ en ‘streektypisch’ architectuur beschreven die een in een specifieke 

                                                 
23

 Burke, Wat is cultuurgeschiedenis?, 44-46. Zie ook Phillips/Schochet, Questions of Tradition. 
24

 Gross, The Past, 10. 
25

 Bronner, ‘Building tradition’, 26; Bronner, ‘The Problem’, 6-9. 
26

 Bronner, ‘The Problem’, 4, 9; Zie ook Hobsbawm/Ranger, The Invention; Schuurman, Materiële 

cultuur, 268-282. 
27

 Bronner, ‘Building Tradition’, 24, 26, 44. 
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regio bekende en als traditioneel bestempelde uiterlijke vormentaal toonde.
28

 Zowel 

oude als ook nieuwe architectuur kon daarmee ‘streekeigen’ zijn. Maar de begrippen 

hielden meer in: ‘streekeigen’ boerderijen werden gerelateerd aan een aantal 

overkoepelende typen
29

 die ik beschouw als iconen. Onder iconen worden hier 

‘aangescherpte en gestandaardiseerde afbeelding[en] van de werkelijkheid’ of, anders 

geformuleerd, ‘voorbeelden in een uitgezuiverde vorm’ begrepen die herinneringen 

activeren, tot identificatie leiden en als ideaalbeelden kunnen fungeren.
30

 Tekeningen en 

beschrijvingen van de boerderij-iconen werden – op basis van boerderijonderzoek dat 

historische boerderijen in een aantal hoofdtypen had ingedeeld – op kaarten van 

Nederland of in teksten gepubliceerd (afb. 1.1 en 1.2).
31

 Door deze stilistisch-

esthetische fixatie kregen de iconen een notie van onveranderlijkheid.  

De term zegt het al: er vond een koppeling van de ‘streektypen’ aan de ruimte 

plaats. Daarbij werd een streek direct of indirect als bepalend voor de boerderijen 

beschouwd, maar de boerderijen ook als bepalend voor een streek. Waar echter precies 

ruimtelijke grenzen gezien werden, kwam in het debat over de wederopbouw niet naar 

voren. Tevens werden de termen ‘streekeigen’, ‘streekgebonden’ en ‘streektypisch’ in 

het debat gebruikt zonder reflectie op de vraag welk evolutiestadium van de boerderijen 

eigenlijk bedoeld werd. Immers: de boerderijbouw ontwikkelt constant mee met de 

veranderingen in de landbouw. Daaraan werd echter vaak geen aandacht besteed. Met 

inachtneming van deze terminologische problematiek is in deze studie toch ook in de 

analytische passages gebruik gemaakt van de genoemde begrippen. Het is daarbij niet 

                                                 
28

 In andere samenhangen worden onder ‘streekeigen’ ook wel kenmerken bedoeld die de 

gebintconstructies en de materialen betreffen.  
29

 Ik zet hier de typen bewust neer als ‘overkoepelend’ en niet als (vermeende) uitgangsvormen van de 

diverse streektypen en wil daarmee aantonen dat de typen in de hier besproken context stereotype functies 

hadden.  
30

 Frijhoff, Heiligen, idolen, iconen, 52-53, 81. Het was historicus Ad de Jong die het begrip icoon – 

eerder uitvoerig behandeld door historicus Willem Frijhoff die ermee vooral afbeeldingen van mensen 

bedoelt – naar o.a. boerderijen heeft uitgebreid. De Jong, De dirigenten, 395. 
31

 Bijvoorbeeld in Nederlandsche Heidemaatschappij, Boerderijen in Nederland. De kaart die hier 

gepubliceerd werd, ging uit van vier groepen: I. ‘Friesch type’, ‘West Friesch type’ en ‘gemengd Friesch 

en halle type’, II. ‘Frankisch halle type’, ‘Saksisch halle type’, ‘halletype met gescheiden woonhuis’ en 

‘halletype met dwarshuis’, III. ‘langgeveltype’ en ‘langgeveltype met los woonhuis’ en IV. ‘binnenhof 

type’. Een kaart uit 1948 beschreef vijf groepen: ‘Friese typen’, ‘Saksische typen’, ‘Frankische typen’, 

‘Zeeuwse typen’ en ‘Vlaamse-schuur typen’. Zie ‘Boerderij-typen in Nederland’, in: Archief Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Archief Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO)/collectie 

Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB), zonder inv.nr. Tegenwoordig worden er vijf hoofdgroepen 

van boerderijen gezien: de noordelijke huisgroep, de hallehuisgroep, de langgevelboerderijen, de 

boerderijen van het zuidwesten en de boerderijen in Zuid-Limburg. Zie bijvoorbeeld Kooij/Toebast, Het 

grote boerderijenboek, 69. 
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zo zeer van belang op welke architectuur precies teruggegrepen wordt, maar dat het 

architectuur betreft die als regionaal en traditioneel wordt begrepen. 

 

Wederopbouwarchitectuur 

 

Modernisering en traditie komen in deze studie specifiek in het kader van de 

wederopbouw van boerderijen vanaf 1940 aan de orde. De geschiedenis van de 

wederopbouwarchitectuur is tot op heden vanuit vier verschillende gezichtspunten 

geschreven. Geschiedschrijvers van de eerste generatie, die de oorlog bewust hadden 

meegemaakt, verbonden de architectonische wederopbouwactiviteiten met heroïsche 

ooggetuigenverslagen
32

 zoals ook in het nationale perspectief ‘heldendom centraal 

[stond] en niet slachtofferschap. Herrijzenis en niet slapheid.’
33

 Ook de volgende 

generatie die als kind of puber de oorlog had ervaren, bestond niet zelden uit 

onderzoekers op zoek naar verzetshelden en collaborateurs. Zij toonden zich als 

minutieuze documentalisten.
34 

 

De derde generatie onderzoekers ten slotte, die slechts door de overlevering 

vertrouwd is met de bombardementen, is vooral geïnteresseerd in de complexe context 

waarin de wederopbouw zich afspeelde. Het encyclopedische werk ‘Een geruisloze 

doorbraak’ van Koos Bosma en Cor Wagenaar is een van de belangrijke publicaties in 

dit kader.
35

 Onderzoeksvragen in de studies van deze generatie historici hebben 

betrekking op de dominante rol van de rijksoverheid bij de wederopbouw, de politieke 

en economische netwerken, de relatie tussen overheid, maatschappij en individu, de al 

dan niet verborgen intenties achter de plannen van de materiële wederopbouw zoals het 

streven naar gedragsveranderingen die moesten samengaan met de wederopbouw, en de 

nieuwe woon- en werkomgeving.
36

 Daarmee samenhangend staan vragen naar 

modernisering en traditie bij de wederopbouw centraal. Er wordt aangetoond dat er een 

zekere continuïteit bestond in de ontwikkeling van dominante opvattingen over 

                                                 
32

 Bosma/Wagenaar, ‘Inleiding’, 13. 
33

 Withuis, J., ‘Herdenken als stijlfiguur’, NRC-Handelsblad, 02-12-1995 (gecit. naar Schuyt/Taverne, 

1950, 39). 
34

 Bosma/Wagenaar, ‘Inleiding’, 13. 
35

 Bosma/Wagenaar, Een geruisloze doorbraak. Zie ook Siraa, Een miljoen nieuwe woningen; De Lange, 

Sober en solide; Pollmann, Van Waterstaat tot Wederopbouw; ‘Tagungsbericht Wiederaufbau der Städte’. 
36

 Bosma/Wagenaar, ‘Inleiding’, 13. 
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architectuur waarop de Tweede Wereldoorlog als zodanig geen fundamentele invloed 

lijkt te hebben gehad.
 
 

Een vierde groep onderzoekers die zich vooral het laatste decennium bezighoudt 

met wederopbouwarchitectuur, is afkomstig uit de monumentenzorg en het 

erfgoedbeheer. Uitgangspunt bij hun onderzoek is de visie dat het met afbraak en 

vervreemding bedreigde erfgoed uit de wederopbouwperiode voor toekomstige 

generaties bewaard moet blijven. De onderzoekers besteden aandacht aan kwantitatieve 

en kwalitatieve analyses van wederopbouwarchitectuur, stellen inventarissen samen en 

publiceren over toonbeelden en topstukken.
37

 

Terwijl nieuwere studies over de wederopbouwarchitectuur doorgaans ook de 

uitbreidingswijken en de ruilverkaveling in het landelijk gebied van de jaren vijftig en 

zestig behandelen,
38

 wordt in deze studie de aandacht gevestigd op het herstel van 

oorlog- en defensieschade. ‘Wederopbouw’ en ‘wederopbouwperiode’ wordt dan ook – 

als niet anders kenbaar is gemaakt – in de letterlijke zin gebruikt van ‘weder’-opbouw.  

De studie sluit aan bij de onderzoeksvragen van de derde groep onderzoekers. Met 

de brede aandacht voor alle actoren, ook de gedupeerden, worden echter tegelijk nieuwe 

perspectieven toegevoegd aan de geschiedschrijving over wederopbouwarchitectuur die 

zich tot nu toe vooral concentreert op de overheid en de architecten. De studie beoogt 

daarmee inzicht te bieden in de complexiteit van de wederopbouw van boerderijen. Het 

kan de hiervoor beschreven vierde groep onderzoekers helpen om tot doordachte 

inventariseringen en waardebepalingen van wederopbouwboerderijen te komen. 

Deze studie voegt tevens een nieuw onderzoeksgebied toe door de focus te leggen 

op de wederopbouw van verwoeste boerderijen. Deze is tot nu toe noch door de 

architectuur- noch door de landbouwgeschiedenis diepgaand onderzocht.
39

 De enige 

uitzondering vormt een vooral descriptief rapport over wederopbouwboerderijen in 

Nederland dat in opdracht van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg is 

                                                 
37

 Zie alle publicaties in het kader van het programma wederopbouw van de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg, later Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, inmiddels 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: http://www.cultureelerfgoed.nl/leren/wetenschappelijke-

publicaties/rapporten-categoriaal-onderzoek-wederopbouw (16-10-2012); Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg, Monumenten en oorlogstijd; Kuipers, Toonbeelden; Van Santen et al., Monumenten. 
38

 De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bijvoorbeeld verstaat onder wederopbouwarchitectuur alle 

architectuur die in de periode 1940-1965 is gebouwd. 
39

 Enigszins terloops wordt de wederopbouw van boerderijen genoemd in Colenbrander, ‘De organisatie’; 

Bosma/Wagenaar, ‘De ruimte’, 275, 276; Van Dijk, ‘Eens zal de Betuwe’; Geurts, Boerderijen, 43-45; 

Van Cruyningen, ‘De lange twintigste eeuw’, 21, 22; Andela, Kneedbaar landschap, 30-33, 107-111; 

Beek, Het aanzien waard, 84-87. 
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geschreven.
40

 Het rapport maakt deel uit van een groot project over 

wederopbouwarchitectuur dat in de Cultuurnota 2001-2004 aan de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), in opdracht was 

gegeven en in 2005 met nog twee jaar verlengd werd. Het doel van het project was om 

een beleid te ontwikkelen voor de omgang met de architectuur, stedenbouw en gebieden 

uit de wederopbouwperiode (1940-1965).
41

 Gekozen was voor een definitie van het 

begrip ‘wederopbouw’ waarin zowel het herstel van oorlogsschade, de 

uitbreidingswijken van de jaren vijftig en zestig, als de nieuwe inpolderingen en de 

ruilverkaveling in het landelijk gebied waren opgenomen. Dit vond ook zijn neerslag in 

genoemd rapport.  

 

Dat er tot nu toe geen omvangrijk onderzoek is gedaan naar de wederopbouw van 

boerderijen, ook niet van de kant van de agrarische geschiedschrijving, is opmerkelijk 

gezien het grote aantal verwoeste boerderijen en het uiterst omvangrijke 

wederopbouwproject. Het is bovendien opmerkelijk, omdat de kennis die in het kader 

van de wederopbouw van boerderijen is gegenereerd na de wederopbouw van betekenis 

bleef: de kennis werd in de streekverbetering en de ruilverkaveling gebruikt, waarnaar 

wél onderzoek is gedaan.
42

 Dat weinig aandacht besteed is aan de wederopbouw van 

boerderijen verbaast echter ook weer niet, als men bedenkt dat er in het algemeen nog 

weinig onderzoek is verricht naar boerderijbouw in de twintigste eeuw. 

 

Boerderijbouw 

 

De wederopbouw van boerderijen maakt deel uit van een langer lopend proces van 

modernisering van het platteland door intensief overheidsingrijpen. Het proces was na 

de ‘grote landbouwcrisis’ (1878-1895) vanaf het einde van de negentiende eeuw in 

fasen tot stand gekomen en tijdens de crisis in de jaren 1930 uitgegroeid. Onderzoek, 

voorlichting en onderwijs, ondergebracht onder het begrip ‘OVO-drieluik’, moesten de 

                                                 
40

 Lamberts, Boerderijen. 
41

 Op basis van het project heeft de Rijksdienst in 2007 en 2013 100 respectievelijk 89 topmonumenten 

uit de periode 1940-1958 respectievelijk 1959-1965 aangewezen. Onder de monumenten is één boerderij, 

de modelboerderij Johannes Kerkhovenpolder (Woldendorp) uit 1949-1952. Ook zijn er dertig 

wederopbouwgebieden als ‘waardevol’ aangewezen door de Rijksdienst waaronder acht landelijke 

gebieden. http://www.cultureelerfgoed.nl/monumenten/erfgoedoverzicht-monumenten/wederopbouw-

1940-1965 (07-07-2013). 
42

 Bijvoorbeeld Karel, De maakbare boer; Andela, Kneedbaar landschap. 
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Nederlandse landbouw productiever maken. De kennis van boeren en boerinnen over de 

landbouw was eeuwenlang gebaseerd geweest op ervaring die van generatie op 

generatie doorgegeven en telkens aangevuld werd met de ervaring en het inzicht van de 

betreffende boer/de betreffende boerin. Dit geldt ook voor de – door dorpstimmerlieden 

aangevulde – kennis over de boerderijbouw. Hierin kwam verandering door de experts 

van het OVO-drieluik, die boeren en boerinnen voorlichtten over nieuwe 

ontwikkelingen in de landbouw.
43

 Op het gebied van onderzoek stelde de Nederlandse 

overheid een hele reeks instituten in, waaronder ook het Instituut voor 

Landbouwwerktuigen en Gebouwen te Wageningen (1905) dat naast het verrichten van 

onderzoek boeren advies en voorlichting gaf over de bouw van efficiënte boerderijen. 

Ook de Nederlandsche Heidemaatschappij ontwikkelde in de eerste helft van de 

twintigste eeuw moderne boerderijen. Flinke vernieuwing in de boerderijbouw vond 

plaats toen een groep professionals van de overheid opdracht kreeg om de 

IJsselmeerpolders, de Wieringermeerpolder en de Noordoostpolder, in te richten. De 

nagenoeg tweeduizend boerderijen die de Bouwkundige Afdeling van de Directie van 

de Wieringermeer vanaf de jaren dertig in de IJsselmeerpolders bouwde, lieten een 

effectieve eigentijdse agrarische bedrijfsvoering toe en boden comfortabele, maar niet 

overdreven luxe woonruimte. Om de bouw snel en goedkoop te kunnen realiseren, 

werden de boerderijen gestandaardiseerd en werden er nieuwe bouwmaterialen en -

vormen toegepast. Ook al was dezelfde bouwkundige afdeling verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de boerderijbouw in de IJsselmeerpolders én de wederopbouw van de 

verwoeste boerderijen, het resultaat was niet hetzelfde: kwamen in de IJsselmeerpolders 

gestandaardiseerde ontginningsboerderijen te staan, de wederopbouwboerderijen 

werden in meerderheid gebouwd in een regionale vormentaal. Deze studie legt uit wat 

de redenen zijn voor dit verschil. 

Er is met uitzondering van verschillende onderzoeksprojecten die aandacht 

besteden aan de boerderijbouw in de IJsselmeerpolders
44

 slechts weinig onderzoek 

verricht naar boerderijbouw in de twintigste eeuw, zowel binnen de 

landbouwgeschiedenis als binnen de architectuurgeschiedenis. En ook de etnologie, een 

                                                 
43

 Bieleman, Geschiedenis, 235-239; Bieleman, ‘De landbouw en het sociaal-economische krachtenveld’, 

16-20; Schuyt/Taverne, 1950, 150-160. 
44

 Bosma, ‘Ruimte’; Andela, Kneedbaar landschap; Geurts, Boerderijen; Geurts, ‘Boerderijbouw’; 

Stuvel, Bouwen; Lenthe, ‘RIJP’; Onderdelinden, ‘Het bouwen’. 
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vak dat boerderijbouw vanwege het alledaagse element eerder op de agenda had staan, 

heeft de laatste jaren nauwelijks onderzoekresultaten geleverd over boerderijbouw in de 

betreffende periode.
45

 In 2004 was bij de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 

(SHBO) wel een begin gemaakt voor een grootschalig onderzoeksproject over 

boerderijbouw tussen 1850 en 1940. Het project had als doel een uitvoerig 

wetenschappelijk overzichtswerk te publiceren en daarnaast criteria te leveren voor het 

erfgoedbeleid omtrent ‘jonge’ boerderijen. Er moest zelfs nog een tweede deel 

bijkomen: een onderzoek naar de boerderijbouw tussen 1940 en 2000. Doorslaggevend 

voor de nieuwe plannen was het besef dat het aanzien van het eigentijdse platteland in 

grote mate bepaald werd door boerderijen die na 1850 zijn gebouwd. Met de opheffing 

van de stichting in 2007 werd het onderzoek echter stopgezet. Het beoogde 

overzichtswerk is niet verschenen. Wel zijn enkele deelresultaten gepubliceerd in 

artikelen van sociaalhistoricus Piet van Cruyningen.
46

  

Van Cruyningen onderscheidt drie verschillende sociale groepen van actoren die 

tussen 1850 en 1940 betrokken waren bij de boerderijbouw, heren, professionals en 

boeren. Hij bouwt zijn vertogen op naar aanleiding van deze categorieën. In de 

onderhavige studie die ongeveer daar begint waar Van Cruyningens onderzoek eindigt, 

gaat de aandacht tevens uit naar de actoren van de boerderijbouw. Terwijl echter Van 

Cruyningen de actoren, die toen in principe allemaal op hun manier voor modernisering 

opkwamen, indeelt volgens sociale factoren, is in deze studie gekozen voor een indeling 

op basis van de intenties van de actoren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen actoren 

die een traditionele boerderijbouw koesterden en actoren die de boerderijbouw in het 

kader van de wederopbouw wilden moderniseren en daarvoor afstand namen van 

traditionele boerderijvormen. Daarmee volgt de indeling de vraagstellingen van deze 

studie.  

In het Duitse boerderijonderzoek, eveneens marginaal wat de betreffende periode 

aangaat,
47

 is recentelijk discussie gevoerd over de vraag welke invloed het nazi-regime 

                                                 
45

 Zie de publicaties van Elpers; zie ook Montijn, ‘Na de zondeval’; Andela, Kneedbaar landschap, 107-

111. 
46

 Van Cruyningen, ‘Boerderijbouw in Nederland 1850-1940’; Van Cruyningen, ‘De lange twintigste 

eeuw’; Van Cruyningen, ‘Ein Erneuerer’. 
47

 Naar aanleiding van deze studie over de wederopbouw van boerderijen in Nederland werd in 2008 een 

conferentie georganiseerd die de boerderijbouw tussen 1920 en 1950 in Nederland en Duitsland als 

onderwerp had. Dit was voor verschillende Duitse onderzoekers aanleiding om zich voor het eerst met het 
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en de Tweede Wereldoorlog hadden op de boerderijbouw in Duitsland. Er werd 

aangetoond dat er noch van continuïteit noch van een breekpunt die tot modernisering 

leidde, gesproken kan worden, zoals dat voor andere sectoren is gesteld. Veeleer kwam 

het tot een achterwaartse ontwikkeling in de boerderijbouw tussen 1933 en 1950.
48

 

Welke invloed bezetting en oorlog op de boerderijbouw in Nederland hadden en hoe 

deze geïnterpreteerd moet worden, zal in onderhavige studie duidelijk worden. De 

studie biedt een mogelijkheid tot vergelijking tussen de twee landen, waardoor het beeld 

van de boerderijbouw kan worden aangescherpt. 

 

1.3 Methodiek en bronnen  

 

In deze studie wordt de blik gericht op alle actoren die zich met de wederopbouw 

bezighielden en het debat erover aangingen. Dit waren verschillende 

overheidsinstanties, waaronder in het bijzonder het Bureau Wederopbouw Boerderijen, 

vertegenwoordigers van de Bond Heemschut, leden van schoonheidcommissies, 

architecten, boerderijonderzoekers, volkskundigen, landbouwdeskundigen, boeren- en 

boerinnenorganisaties en, niet in de laatste plaats, individuele boeren en boerinnen. 

Voor de periode tussen 1940 en 1945 wordt ook aandacht besteed aan de Duitse bezetter 

en de Nederlandsche Landstand. Deze laatste was een gelijkgeschakelde 

publiekrechtelijke organisatie naar voorbeeld van de Duitse ‘Reichsnährstand’ met als 

doel alle organisaties op het gebied van landbouw en visserij te overkoepelen. De blik 

op deze verschillende groepen die op hun beurt zelf ook weer heterogeen zijn, vereist 

het gebruik van heterogene bronnen en een heterogene methodiek. 

 

Voor een essentieel deel berust de studie op archiefonderzoek. Het archief van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen, dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, leverde waardevolle informatie over de visies en het werk van de 

overheidsinstantie, maar ook over de wederopbouwboerderijen zelf. Het bevat meer dan 

7700 dossiers van wederopbouwboerderijen met reconstructieschetsen van de verwoeste 

boerderijen, schadeformulieren, bouwtekeningen en bestekken. Het bevat bovendien 

enkele algemene documenten over het werk van het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

                                                                                                                                               
onderwerp bezig te houden. Zie Elpers/Klueting/Spohn, Landwirtschaftliches Bauen. Over boerderijbouw 

tijdens het nazi-regime in Duitsland zie Treiber, ‘Bauernhof’. 
48

 Spohn, ‘Landwirtschaftliche Gebäude’, 30, 31. 
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en summiere correspondentie met gedupeerde boeren. De dossiers van de 

wederopbouwboerderijen zijn in het kader van deze studie digitaal ontsloten in een 

databank.
49

 Deze kon geraadpleegd worden, als het kwantitatieve gegevens over de 

wederopbouw betrof. Tevens is de geschiedenis van het archief ontsloten (zie bijlage 2). 

In dit kader bleek dat in de loop van de tijd stukken zijn vernietigd: correspondentie en 

boerderijendossiers uit gemeenten met de beginletters W tot Z. Dat betekent dat de 

uitspraken over het aantal boerderijen die in deze studie gemaakt zijn op basis van het 

aantal boerderijendossiers onnauwkeurig kunnen zijn. 

Verder leverden archieven van andere overheidsinstellingen informatie over visies 

van de overheid op de wederopbouw en over de organisatie en het beleid van de 

wederopbouw, zoals het archief van het Bureau Ontruiming (Nationaal Archief). Dit 

bureau was na de oorlogshandelingen in mei 1940 belast met het herstel van het 

landbouwproductieapparaat. Ook het archief van de na de oorlog actieve Rijksdienst 

voor Landbouwherstel (Nationaal Archief) was een belangrijke bron van informatie. 

Daarnaast is het archief gebruikt van de Directie van de Wieringermeer (Nieuwland 

Erfgoedcentrum). Tevens zijn de archieven van de Nederlandsche Heidemaatschappij 

(Gelders Archief) en de Bond Heemschut (Stadsarchief Amsterdam), instellingen die 

buiten de overheid om betrokken waren bij de wederopbouw, geraadpleegd. Materiaal 

uit de archieven van de standsorganisaties van boeren en boerinnen (Atria, 

kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis; Katholiek 

Documentatiecentrum) en uit het archief van de tijdens de bezetting actieve 

Nederlandsche Landstand (NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 

Genocidestudies (NIOD)) geeft een beeld van de positie die de organisaties innamen in 

het debat over de wederopbouw en welk aandeel zij hadden bij de wederopbouw. 

Daarnaast komen ook de individuele visies en de individuele inbreng van boeren en 

boerinnen naar voren. Bovendien zijn de – tot nog toe niet ontsloten – archieven van de 

architecten en boerderijonderzoekers H.J. van Houten (Rijkslandbouwarchitect), R. 

Oldhoff en R.C. Hekker (beiden betrokken bij het Bureau Wederopbouw Boerderijen) 

en van de landbouwdeskundige G.J.A. Bouma (Rijkslandbouwconsulent voor 

Boerderijbouw) systematisch doorgewerkt. Deze archieven bevinden zich bij de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

                                                 
49

 http://www.meertens.knaw.nl/bwb/ (11-10-2012). Opgenomen zijn de volgende gegevens: plaats, 

eigenaar, architect, datum tekening. 
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Naast archiefstukken vormden krantenartikelen uit streekbladen een belangrijke 

bron. Van de volgende week- en maandbladen uit de sectoren landbouw en architectuur 

zijn alle jaargangen tussen 1940 en 1955 systematisch onderzocht: ‘Mededelingen van 

de Stichting voor de Landbouw’, ‘Boer en Tuinder’, ‘Ons Platteland’, ‘De Landbode’, 

‘De Boerderij’, ‘De nieuwe veldbode’, ‘De Plattelandsvrouw’, ‘In en om woning en 

boerderij’, ‘De katholieke boerin’, ‘Bouw’, ‘Bouwkundig Weekblad’ en ‘Bouwbedrijf 

en Openbare Werken’. De bronnenkritiek is telkens daar geplaatst in dit boek waar de 

bronnen voor de eerste keer van betekenis zijn in het betoog.  

Ook de derde bron – oral history – wordt hier maar kort behandeld en pas in het 

laatste hoofdstuk, waarvoor deze bron vooral gebruikt is, gedetailleerder onder de loep 

genomen. Omdat boeren en boerinnen behalve enkele egodocumenten geen schriftelijke 

bronnen hebben achtergelaten, is gebruik gemaakt van 31 semi-gestructureerde oral 

history-interviews met boeren en boerinnen, boerenzoons en boerendochters die de 

wederopbouw hebben meegemaakt. Bovendien zijn interviews gevoerd met twee 

architecten en een bouwtekenaar die meegewerkt hebben aan de wederopbouw. De 

gesprekspartners vertelden in de interviews episodes uit hun levensverhaal bij wijze van 

reconstructie waarbij de wensen, behoeftes, idealen en angsten uit het dagelijks leven in 

de wederopbouwperiode tot uitdrukking gebracht werden. De beleving en 

betekenisgeving van modernisering, traditie en wederopbouw kwamen naar voren.  

Oral history is een fragiele getuigenis van het verleden, omdat het bestaat uit 

individuele herinneringen die op hun beurt zijn ingebed in een collectieve herinnering 

aan het verleden en die beïnvloed zijn door kennis en gevoelens van later. Immers, het 

proces van het herinneren – tegelijk een proces van vergeten en selecteren – vindt in het 

heden plaats, en wel gestimuleerd door de onderzoeker.
50

 Daarom wordt oral history in 

deze studie gecombineerd en geconfronteerd met ander historisch materiaal uit de 

wederopbouwperiode. Alle interviews zijn opgenomen (audio- of video-opnames) en op 

enkele uitzonderingen na (om inhoudelijke redenen) volledig getranscribeerd. De 

opnames en de transcripties worden bewaard bij het Meertens Instituut. De video-

opnames zijn tevens opgeslagen bij DANS (Data Archiving Network Services, KNAW) 

en worden daar beschikbaar gesteld voor verder onderzoek.  

                                                 
50

 Henkes, Heimat, 19. 
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Naast de interviews hebben naar aanleiding van lezingen die ik gaf, en tijdens 

rondreizen door Nederland talrijke informelere gesprekken met getuigen 

plaatsgevonden over de wederopbouw van boerderijen. Deze zijn (op enkele 

uitzonderingen na) niet gebruikt in het betoog maar zullen wel – onbewust – het betoog 

hebben beïnvloed. Ook heb ik een groot aantal wederopbouwboerderijen mogen 

bezoeken.  

 

Focus op vier regio’s: de Grebbelinie, Mill, Groesbeek en Walcheren 

 

Omdat de wederopbouw van boerderijen een centralistische aanpak kende en veel van 

het bestudeerde materiaal informatie geeft over heel Nederland, heeft deze studie in 

grote delen een reikwijdte die geheel Nederland betreft. Voor specifiek regionale of 

lokale voorstellingen heb ik me vooral gericht op vier regio’s met relatief veel 

wederopbouwboerderijen: de omgeving van de Grebbelinie (provincies Gelderland en 

Utrecht), de regio rond de gemeente Mill (Noord-Brabant), de regio rond de gemeente 

Groesbeek (Gelderland) en Walcheren. Terwijl de boerderijen in Groesbeek en op 

Walcheren tijdens oorlogshandelingen rond de bevrijding verwoest werden, vonden de 

verwoestingen bij de Grebbelinie en in de regio rond de gemeente Mill in de eerste 

oorlogsdagen plaats – in de Grebbestreek zelfs op bevel van de eigen Nederlandse 

overheid om de verdediging van de Grebbelinie mogelijk te maken. De wederopbouw in 

de Grebbestreek en in Mill kon vrij snel afgehandeld worden tijdens de bezetting. 

Sommige van de herstelde boerderijen werden nota bene aan het einde van de oorlog 

opnieuw verwoest en moesten opnieuw opgebouwd worden. In Groesbeek en op 

Walcheren vond de wederopbouw na de oorlog plaats. Wegens enorme 

materiaalschaarste, een tekort aan arbeidskrachten en een – op Walcheren – 

noodzakelijke herbouw, herverkaveling en herinrichting van het landschap moesten 

sommige gezinnen zo’n tien jaar op een nieuwe wederopbouwboerderij wachten. Er 

bestonden duidelijke verschillen tussen de wederopbouw tijdens de bezetting en de 

wederopbouw na de oorlog zoals deze studie laat zien. Omwille van de duidelijkheid 

wordt in deze studie gesproken van de ‘eerste wederopbouw’, waarmee de opbouw 

tijdens de bezetting is bedoeld, en de ‘tweede wederopbouw’ die na de oorlog 

plaatsvond.  
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1.4. Opzet van het boek 

 

Het boek is zowel thematisch als chronologisch opgezet.
51

 Op dit inleidend hoofdstuk 

volgt een hoofdstuk waarin de verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog worden 

beschreven. Na een algemeen overzicht wordt een nauwkeurig beeld gegeven van de 

vewoestingen van boerderijen. Ook wordt stilgestaan bij de oorlogsgebeurtenissen in de 

vier genoemde regio’s die bijzondere aandacht krijgen.  

De volgende drie hoofdstukken behandelen de drie kaders waarin de 

wederopbouw heeft plaatsgevonden: het institutionele kader, het kader van de 

belangstelling voor traditie en het kader van de belangstelling voor modernisering. 

Hoofdstuk drie is gewijd aan het Bureau Wederopbouw Boerderijen en zijn 

opvolger de Afdeling Boerderijenbouw van het Ministerie van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting. De beschrijving van organisatie, taken en werkwijze van het bureau 

en de beschrijving van de financiering van de wederopbouw laten zien hoe de 

wederopbouw georganiseerd was en welke centrale rol de overheid daarbij speelde. Het 

hoofdstuk richt zich uiteindelijk op de visies van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen/de Afdeling Boerderijenbouw op traditie en modernisering en de effecten 

daarvan op de wederopbouw. Aan het einde van het hoofdstuk wordt de vraag gesteld 

welke debatten (juist ook buiten het institutionele kader) achter de kwesties van traditie 

en modernisering schuilgingen. De vraag wordt verduidelijkt in een kort excurs over de 

wederopbouw van dorpen en steden. In dit excurs worden denkbeelden achter deze 

wederopbouw aangetoond en er wordt gevraagd of zij ook een rol speelden bij de 

wederopbouw van boerderijen. 

In hoofdstuk vier en vijf staan de actoren centraal die zich buiten het institutionele 

kader met de wederopbouw van boerderijen hebben beziggehouden. Hun visies op 

traditie en modernisering, de daarachter liggende motieven en de daaraan verbonden 

activiteiten worden geanalyseerd tegen de achtergrond van de politiek-maatschappelijke 

en economische context van de bezettingstijd en de periode na de bevrijding. De 

aandacht gaat uit naar de onderlinge relaties en naar de vraag hoe de actoren met elkaar 

en met het Bureau Wederopbouw Boerderijen/de Afdeling Boerderijenbouw in debat 

gingen.  

                                                 
51

 Ter oriëntatie is een chronologisch overzicht van de wederopbouw als bijlage opgenomen (bijlage 1). 
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Hoofdstuk vier behandelt de actoren die zich voor een streekeigen boerderijbouw 

inzetten. Het betreft een heterogene groep actoren waarin – vanuit compleet 

verschillende motieven – zowel de Duitse bezetter, de Nederlandsche Landstand en 

germanofiele Nederlandse volkskundigen als ook de Bond Heemschut, 

schoonheidscommissies, toeristenorganisaties, de architect Jan Jans en 

Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. Bouma, beiden liefhebbers van het 

heemschutidee, waren vertegenwoordigd. In het kader van de aandacht voor de Duitse 

bezetter bevat het hoofdstuk ter vergelijking een paragraaf over de boerderijbouw in 

Duitsland tijdens het nazi-regime. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een excurs over 

een gevelsteen met een uit het vuur springende leeuw die in veel boerderijen werd 

aangebracht en de wederopbouw moest symboliseren. Het onderwerp van de steen 

verwijst in gecomprimeerde vorm naar thema’s die in het hoofdstuk aan bod komen. 

Hoofdstuk vijf gaat over de actoren die zich bij de wederopbouw inzetten voor 

modernisering en steeds duidelijker erop aandrongen om het streekgebonden bouwen te 

verlaten. Het betreft de Nederlandsche Heidemaatschappij, verschillende architecten, 

landbouw(onderwijs)instellingen en de belangenorganisaties van boeren en boerinnen. 

De belangenorganisaties zijn op twee verschillende manieren bijzonder uitgelicht: 

enerzijds is specifiek gekeken naar de medialisering van hun visies. Anderzijds is 

bijzondere aandacht besteed aan de visies van de boerinnenorganisaties en hun 

grootschalige activiteiten op het gebied van de wederopbouw van het woongedeelte. 

Ook de individuele boeren en boerinnen zelf, hun eisen aan de wederopbouw en hun 

ervaringen ermee, komen ruim aan de orde. Daarbij gaat de belangstelling ook uit naar 

de betekenisvolle overgangsfase tussen verlies en wederopbouw en de ervaringen van 

boeren en boerinnen met noodvoorzieningen.  

Hoofdstuk zes vat de resultaten van het onderzoek samen en geeft concluderende 

bevindingen. 
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2. Verwoestingen 

 

2.1 De sporen van de oorlog 

 

De Tweede Wereldoorlog is een van de meest traumatiserende en ingrijpende 

gebeurtenissen in de moderne geschiedenis van Nederland. Nederlanders werden 

geconfronteerd met geweld, onderdrukking, vervolging en verwoesting. Staat, natie en 

civil society konden geen fysieke bescherming en mentale geborgenheid meer bieden en 

het zelfbeeld van de Nederlanders werd flink op de proef gesteld. Nederland, dat voor 

de oorlog nog een zelfstandige en neutrale koers meende te kunnen varen, raakte 

bovendien in een volstrekt afhankelijke positie. Het bleek een kwetsbaar klein land dat 

in een paar dagen kon worden ingenomen en dat voor zijn bevrijding volledig 

aangewezen was op de geallieerden.
1
  

Oorlog en bezetting lieten diepe sporen na in Nederland. Naar schatting verloren 

250.000 Nederlanders, onder hen 100.000 joden, het leven in Nederland, Indonesië of 

elders.
2
 Ervaringen van vervolging en verlies, onderdrukking en vernedering, 

collaboratie en capitulatie bepaalden het beeld van de geschonden natie. Ook op 

materieel terrein was de schade enorm, als gevolg van de verwoestingen in het laatste 

jaar van de oorlog zelfs groter dan in de meeste andere westerse landen. Nederland 

kreeg te maken met enorme woningnood: 87.000 woningen (4 procent) waren in de 

oorlog totaal verwoest en 336.000 (16 procent) beschadigd, 43.000 daarvan dermate 

ernstig dat een snel herstel niet mogelijk was. Dit betekende dat bijna 10 procent van de 

bevolking dakloos was geworden. Door zware vernielingen van straten, water- en 

spoorwegen, havens en emplacementen kwam het niet alleen tot grote problemen in 

verkeer en transport, ook de Nederlandse economie werd erdoor ontregeld. De schade in 

het landelijk gebied had een immense omvang: 400.000 hectare cultuurgrond was 

beschadigd, wat neerkomt op 18 procent van het totaal beschikbare areaal. De helft 

hiervan was tijdens de oorlog onder water te komen staan (Walcheren en 

Wieringermeer), waarvan ook nog eens de helft onder schadelijk zout water. Rond 

50.000 hectare was door het aanleggen van vliegvelden en verdedigingswerken aan hun 

                                                 
1
 Kristel, ‘Inleiding’.  

2
 http://www.niod.nl/nl/vraag-en-antwoord/verliezen-nederlandse-bevolking (03-07-2013). 
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natuurlijke bestemming onttrokken en nog eens 150.000 hectare was door 

oorlogshandelingen tijdelijk verloren gegaan.
3
  

Ruim 9000 boerderijen waren verwoest en rond 40.000 beschadigd. In relatie tot 

het totale aantal van ca. 192.000 boerderijen die Nederland toen telde,
4
 is dit 4,5 

respectievelijk 21 procent. Aangezien de schade echter niet in gelijke mate over 

Nederland verdeeld was, maar bepaalde regio’s en gemeenten extra zwaar getroffen 

waren, geven deze cijfers de realiteit maar beperkt weer. De streek rond de gemeente 

Groesbeek tussen Nijmegen en de Duitse grens was bijvoorbeeld dermate verwoest dat 

de bewoners niets meer herkenden: ‘[...] wij konden helemaal niets meer vinden, je wist 

niet meer waar je was. Je kende niets meer terug. Alles lag in puin’, aldus een 

boerendochter die in de zomer van 1945 op zoek was naar de plek waar de boerderij van 

haar vader had gestaan.
5
 

De Nederlandse overheid maakte verschil tussen defensieschade en 

oorlogsschade. Bij de defensieschade ging het om schade die veroorzaakt werd ter 

voorbereiding van de verdediging voordat Nederland in de meidagen van 1940 met 

Duitsland in oorlog raakte. Onder oorlogsschade verstond men iedere schade ten 

gevolge van de Tweede Wereldoorlog, zowel de schade die het rechtstreeks gevolg was 

van oorlogsgeweld als ook de schade die het gevolg was van maatregelen door de 

bezetter, ook wel bezettingsschade genoemd, bijvoorbeeld in verband met het aanleggen 

van vliegvelden. De oorlogsschade was vooral in het laatste jaar van de oorlog 

ontstaan.
6
 Bij de verwoeste boerderijen ging het zowel om defensie- als om 

oorlogsschade. Bij de wederopbouw en de financiering ervan zou de oorzaak van de 

verwoesting, defensie of oorlog, geen verschil maken.  

 

2.2 Verwoeste boerderijen 

 

De eerste boerderijen werden in 1940 verwoest, waarvan de meesten op bevel van het 

Nederlandse leger: nadat bevolking en vee waren geëvacueerd,
7
 werden op 10, 11 en 12 

mei in de Gelderse Vallei bij de Grebbelinie boerderijen met hun hele inboedel 

preventief in brand gestoken om de naderende vijand geen mogelijkheden tot 

                                                 
3
 Schuyt/Taverne, 1950, 37-38; zie ook Van Blankenstein, Defensie- en oorlogsschade. 

4
 Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek, Historische Boerderijen, 17. 

5
 Interview Van Raaij-Kerkhof, band 2, min. 35. 

6
 Van Blankenstein, Defensie- en oorlogsschade, 7. 

7
 Zie voor beschrijvingen van ooggetuigen Blokker, Oorlog in je achtertuin. 



23 

 

verschansing te bieden en om het schootsveld vrij te krijgen.
8
 Dit betrof bijna 

driehonderd boerderijen (afb. 2.1). De gemeente Hoogland bij Amersfoort was met rond 

vijftig verwoeste boerderijen een van de twee gemeenten met de meeste vernielde 

boerderijen in Nederland tussen de jaren 1940 en 1943. Ook de gemeente Mill, die in de 

Peel-Raamstelling lag, was met ca. vijftig boerderijen die in de meidagen van 1940 door 

gevechten verwoest werden, zwaar getroffen.
9
 Voor de herbouw van vernielde 

boerderijen werden nog in 1940 door het Bureau Wederopbouw Boerderijen zes 

districtbureaus ingesteld in de regio’s met de meeste schade: Veenendaal, Amersfoort, 

Deurne, Dordrecht en Mill. In Amersfoort was ook het bureau ‘District Verspreid’ 

gevestigd. Het Bureau Wederopbouw Boerderijen stelde in 1940 de aantallen te 

herbouwen boerderijen per district vast. Omdat sprake was een wederopbouwplicht, 

geeft het destijds gemaakte overzicht ook het aantal verwoeste boerderijen weer. De 

aantallen waren als volgt:  

Veenendaal: 152 

Amersfoort:  134 

Deurne:  40 

Dordrecht:  72 

Mill:   112 

Verspreid:  17 

Totaal:  527
10

  

 

Bij hertellingen in 1941 (november) en 1942 (april) liep dit aantal nog op tot 554 

respectievelijk 574 verwoeste boerderijen.
11

 Deze stijging hing samen met het feit dat in 

1940 nog niet alle verwoeste boerderijen gemeld waren bij het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen. In mei 1941 richtte de directeur van het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

zich daarom tot de burgemeesters van alle gemeenten in Nederland:  

‘Zeer binnenkort zullen alle in Nederland te herbouwen boerderijen zijn aanbesteed. Het 

is mij echter gebleken, dat sommige eigenaren van door of tengevolge van de oorlog 

verwoeste boerderijen niet weten, dat de herbouw door bemiddeling van mijn bureau 

dient te geschieden. Mochten er in uwe gemeente nog gevallen zijn, of zich nieuwe 

gevallen voordoen, ten aanzien waarvan de herbouw nog niet onder het oog is gezien, zo 

                                                 
8
 Zie voor meldingen van het ruimen van boerderijen (waarvoor machtiging werd verleend) de 

gevechtsverslagen van regimenten infanterie: ‘Gevechtsverslagen en -rapporten mei 1940’, in: Archief 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie, inv.nr. 409/500007, 501030, 501034, 501036, 501040. 
9
 Persdienst van den Wederopbouw, Wederopbouw Maandverslag, november 1940. 

10
 Persdienst van den Wederopbouw, Wederopbouw Maandverslag, november 1940. Zie in dit 

maandverslag ook de verwoeste boerderijen per gemeente. 
11

 Persdienst van den Wederopbouw, Wederopbouw Maandverslag, november 1941 en april 1942. 
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zou ik u willen verzoeken mij daaromtrent zoo spoedig mogelijk te willen doen 

inlichten.’
12

 

 

In sommige gevallen waren ook nog onduidelijkheden over wat onder ‘verwoesting’ 

begrepen moest worden. De burgemeester van de gemeente Mill bijvoorbeeld legde in 

augustus 1941 uit dat  

‘men onder verwoesting niet alleen behoort te verstaan (krachtens de “enige” 

interpretatie) datgene, wat door geweld in een brandende puinhoop werd veranderd, maar 

evenzeer al datgene, wat niet meer door het aanbrengen van herstellingen en 

verbeteringen bruikbaar of bewoonbaar te maken is, temeer als het overblijfsel van deze 

geweldpleging een gevaar voor bewoners dreigt op te leveren […]’.
13

  

 

Dit leidde ertoe dat acht tot dan toe nog niet als verwoest geïnventariseerde Millse 

boerderijen aangemeld werden bij het Bureau Wederopbouw Boerderijen. Of hierbij 

ook de boerderijen hoorden waarvan, volgens mijn gesprekspartners uit Mill, de 

eigenaren ná de meidagen van 1940 een handje hadden geholpen om mee te kunnen 

doen bij de wederopbouw, is onduidelijk. Sommige boeren hadden met vereende 

krachten tegen de toch al bouwvallige muren van hun – niet verwoeste – boerderijen 

geleund en hadden deze laten instorten met het doel om door de wederopbouw, waaraan 

zij dan mee zouden doen, een betere boerderij terug te krijgen.
14

 Het betreft een 

opmerkelijke actie die veel zegt over de beleving en positieve beoordeling van de net 

begonnen wederopbouw. Ik zal er nog op terug komen.  

De stijging van het aantal verwoeste boerderijen van 574 in april 1942 naar 628 in 

november 1942 en naar 808 in december 1943 (zie tabel) is veroorzaakt door strafacties 

van de bezetter. Ook zijn boerderijen door de bezetter afgebroken bij aanleg van de 

Atlantikwall om mogelijke schootsvelden vrij te krijgen, bijvoorbeeld op Goeree-

Overflakkee of in Egmond.
15
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 Zie de briefwisseling tussen de gemeente Mill en het Bureau Wederopbouw Boerderijen, in: Brabants 

Historisch Informatiecentrum (BHIC), Archief Gemeentebestuur Mill c.a., 1930-1979, toegang 1475, 

inv.nr. 13.  
13

 Brief van de burgemeester aan de gemeenteraad van Mill en St. Hubert, in: BHIC, Archief 

Gemeentebestuur Mill c.a., 1930-1979, toegang 1475, inv.nr. 13. 
14

 Interview Van de Kolk-Ermers. 
15

 Nimwegen, ‘Op last van de bezetter’; Beek, Het aanzien waard, 86.  
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Aantal verwoeste boerderijen per district 

 1942 (april)
 16

 1942 (november)
17

 1943 (31 december) 
18

 

Veenendaal 156 156 156 

Amersfoort 147 147 147 

Deurne 39 39 39 

Dordrecht 82 84 82 

Mill 121 150 233 

(inmiddels ‘Verspreid Zuid’) 

Verspreid 29 52 151 

(inmiddels ‘Verspreid Noord’) 

Totaal 574 628 808 

 

 

In de bezettingsperiode moesten ook boerderijen wijken voor de aanleg en uitbreiding 

van vliegvelden voor de Duitse Luftwaffe. In veel gevallen verhuisden de hierdoor 

gedupeerden naar nieuwe gebouwen, zoals naar nieuwe boerderijen in de 

Wieringermeerpolder, of zij werden in de omgeving ondergebracht. Een wederopbouw 

was om deze redenen vaak niet nodig.
19

 We kunnen er dan ook van uitgaan dat deze 

boerderijen niet meegeteld zijn in de statistieken van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen. Het getuigt wel van een zekere ironie dat op veel vliegvelden tijdens de 

bezetting niet alleen hangars en andere onderkomens in de vorm van boerderijen werden 

neergezet door de bezetter om een agrarische uitstraling te creëren,
20

 maar dat ook 

daadwerkelijk landbouw (ter camouflage en zelfvoorziening) werd bedreven, in dat 

geval echter onder leiding van een militair van de Luftwaffe.
21

 

De grootste schade aan boerderijen werd in de jaren 1944 en 1945 veroorzaakt 

door inundaties (Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Wieringermeer) en door 

grootschalige gevechtshandelingen. De schade betrof ook boerderijen die al eerder 

verwoest en net wederopgebouwd waren. Een eerste overzicht van het Bureau 

                                                 
16

 Persdienst van den Wederopbouw, Wederopbouw Maandverslag, april 1942. 
17

 Persdienst van den Wederopbouw, Wederopbouw Maandverslag, november 1942. 
18

 Bureau Wederopbouw Boerderijen: ‘Overzicht Werkzaamheden, enz. per 31 December 1943’, in: 

Nationaal Archief (NA), Archief Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

(VROM), toegang 2.17.03, inv.nr. 2213. Voor precieze gegevens over elk bouwnummer (bedrijfsgrootte, 

ligging, eigenaar, pachter en architect voor de wederopbouw) zie bijlage 1. Van minstens 332 van de 808 

verwoeste boerderijen zijn bouwtekeningen, bestekken, schadeformulieren en reconstructieschetsen 

bewaard gebleven; zie http://www.meertens.knaw.nl/bwb/ (20-12-2010). De documenten liggen bij de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. 
19

 Verslag der ‘Stichting Landelijke Bezettingsschaden’ per 1 maart 1943, NA, toegang 2.11.30.11, 

inv.nr. 4. Zie ook Grimm, ‘Balans’, 138, 139. 
20

 Vossebeld, ‘Vom Schein zum Sein’; Grimm/Hogenhuis, ‘De inrichting van Duitse vliegvelden’, 59-62. 
21

 Grimm, ‘De logistiek’, 83. 
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Wederopbouw Boerderijen gaf de aantallen verwoeste boerderijen per provincie weer. 

Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Zeeland en Overijssel waren het meest getroffen: 

Noord-Brabant:  2713  

Gelderland:  2406 

Limburg:  1233 

Zeeland:   775 

Overijssel:  510 

Zuid-Holland:  209 

Groningen:  204 

Drenthe:  169 

Noord-Holland:  161 

Utrecht:  128 

Friesland:  46 

Totaal:    8554
22

 

 

Onder deze boerderijen waren er zo’n duizend waarvan slechts het bedrijfsgedeelte 

verwoest was en niet het woongedeelte.
23

 In de telling zijn de Wieringermeerboerderijen 

die door het opblazen van de Wieringermeerdijk door de Duitsers op 17 april 1945 en 

door stormen op 20 april en 4 mei 1945 verwoest werden, niet meegeteld omdat de 

wederopbouw van deze boerderijen niet onder het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

viel, maar onder de Commissie Wederopbouw Wieringermeer. Het betreft ongeveer 

vierhonderd boerderijen die geheel verwoest of zo ernstig beschadigd waren dat ze 

onbruikbaar waren geworden.
24

  

Om zicht te krijgen op de regionale spreiding van de verwoestingen is het zinvol 

om het aantal verwoeste boerderijen per district en rayon weer te geven (in 1946 

geregistreerd).
25

 Het Bureau Wederopbouw Boerderijen had Nederland opnieuw in 

districten ingedeeld met telkens een districtbureau en meerdere rayonbureaus.
26

 De 

                                                 
22

 Bureau Wederopbouw Boerderijen, Jaarverslag 1946, bijlage 3. Ook de beschadigde boerderijen 

werden geregistreerd: er waren 5718 zwaar beschadigde en 32.832 licht beschadigde boerderijen, 

waarvan de meesten in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Ministerie van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting, Feiten en Cijfers omtrent twee jaar wederopbouw, 7. Bé Lamberts maakt erop attent 

dat de getallen over verwoeste en beschadigde boerderijen in de literatur en in de bronnen nogal kunnen 

verschillen. Lamberts, Boerderijen, 26, 27. 
23

 ‘Overzicht van schade aan agrarische opstanden’, in: NA, Rijksdienst Landbouwherstel, toegang 

2.11.08.06, inv.nr. 1. 
24

 De wederopbouw van de boerderijen berustte op de oorspronkelijke bouwtekeningen uit de jaren 1930. 

Dienst Wederopbouw Wieringermeer, Verslag van de werkzaamheden over de periode 1945-1946, 36. 

Zie ook ‘De tweede drooglegging’, 29; Lamberts, Boerderijen, 34.  
25

 Voor gedetailleerde cijfers zie: NA, Rijksdienst Landbouwherstel, toegang 2.11.08.06, inv.nr. 2; zie 

ook Bureau Wederopbouw Boerderijen, Jaarverslag 1948, bijlagen. Waar van belang voor de 

argumentatie worden in de volgende hoofdstukken gedetailleerde cijfers per gemeente genoemd. 
26 Voor de districtkaart zie Bureau Wederopbouw Boerderijen, Jaarverslag 1946, bijlage 4. 
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districten en rayons waren niet even groot; de grootte ervan was aangepast aan het 

aantal verwoeste boerderijen. 

 

Aantal verwoeste boerderijen per district en rayon
27

 

District Gelderland:  2406 

 Rayon Elst:  599 

 Rayon Hummelo: 544 

Rayon Tiel:  465   

 Rayon Groesbeek: 429 

 Rayon Apeldoorn: 369 

District Oost-Brabant: 1583 

 Rayon ’s Hertogenbosch: 620 

 Rayon Deurne:   531 

 Rayon Mill:   432 

District Limburg:  1233   

 Rayon Venlo:   385  

 Rayon Roermond:  376 

 Rayon Bergen:  372 

 Rayon Geleen:  100 

District West-Brabant: 1130 

 Rayon Breda:  458 

Rayon Dussen:  352 

 Rayon Roosendaal: 320 

District Zeeland:  775 

 Rayon Oostburg: 376 

 Rayon Middelburg: 245 

 Rayon Goes:  154 

District Overijssel:  510  

 Rayon Deventer: 510  

District Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht: 498 

 Rayon Haarlem:  360 

Rayon Oostvoorne: 138 

District Groningen, Friesland, Drenthe: 419 

Rayon Groningen: 204 

 Rayon Assen:  169 

 Rayon Leeuwarden: 46  

Totaal:    8554 

 

 

De rayons in de Betuwe, Elst en Tiel, rayon Groesbeek en rayon ’s Hertogenbosch 

waren bijzonder klein. Het grote aantal verwoeste boerderijen in deze rayons geeft de 

dichtheid van de verwoestingen weer. Daarentegen waren de rayons in de westelijke en 

noordelijke provincies groot en was het aantal verwoestingen klein. De getallen 

weerspiegelen de oorlogshandelingen. 

                                                 
27

 Bureau Wederopbouw Boerderijen, Jaarverslag 1946, bijlage 3. 
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De gedocumenteerde getallen werden in de loop der jaren naar beneden bijgesteld, 

en wel met bijna anderhalf duizend. In 1948 waren het nog 8123 boerderijen die als 

verwoest geregistreerd werden, op 31 december 1953 golden 7450 boerderijen als 

verwoest en op 31 december 1956 waren het er 7132.
28

 Dit heeft er waarschijnlijk mee 

te maken dat alleen de wederopbouwgevallen geteld werden. Er bestond weliswaar 

wederopbouwplicht, maar om uiteenlopende redenen werden niet alle verwoeste 

boerderijen werkelijk wederopgebouwd door het Bureau Wederopbouw Boerderijen. 

Vooral eigenaren van kleine boerderijen probeerden daaraan te ontkomen. Het was een 

gebruikelijk alternatief voor hen om – indien vooral het woongedeelte verwoest was – 

mee te doen bij de wederopbouw van woningen, wat een voor hen gunstiger 

financieringsregeling betekende. Daarmee vielen zij buiten de bemoeienis van de 

instituties die zich met de wederopbouw van boerderijen bezighielden en werden zij ook 

niet meer meegeteld.
29

 Indien de bij de verwoeste boerderij horende gronden 

onbruikbaar waren geworden, zodat het bedrijf niet meer kon worden uitgevoerd, 

verviel de wederopbouwplicht.
30

 

Toch moet het Bureau Wederopbouw Boerderijen zich bij de tweede 

wederopbouw met zeker meer dan 7400 verwoeste boerderijen intensiever bezig hebben 

gehouden – dat is op te maken uit het bestand van dossiers in het archief van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen.
31

  

 

De genoemde aantallen verwoeste boerderijen maken duidelijk hoe groot de schade 

was, juist in bepaalde regio’s van Nederland en juist na de oorlogsgebeurtenissen van 

1944/45. Het betreft een schade die in het collectieve geheugen van Nederland veel 

minder sterk verankerd is dan de schade aan de grote steden. 

                                                 
28

 ‘Verslag in hoofdzaken over 1956’, bijlage 8, in: NA, Rijksdienst voor Landbouwherstel, 1937-1957, 

toegang 2.11.08.06, inv.nr. 2. In het jaarverslag van 1948 van het Bureau Wederopbouw Boerderijen is 

sprake van 8127 verwoeste boerderijen: Bureau Wederopbouw Boerderijen, Jaarverslag 1948, bijlage 1. 
29

 A.D. van Eck: ‘Aanvullende nota op de “Nota betreffende de financiering van de herbouw der door 

oorlogsgeweld verwoeste boerderijen”’, Zwolle, 28-12-1948, 12, in: NA, VROM, toegang 2.17.03, 

inv.nr. 5052.  
30

 ‘Overdracht herbouwplicht boerderijen’, De Boerderij, 30-03-1949. 
31

 Het archief is toegankelijk via de databank ‘Wederopbouw Boerderijen’ van het Meertens Instituut, zie: 

http://www.meertens.knaw.nl/bwb/ (20-12-2010). Tenzij anders vermeld, zijn alle in dit boek genoemde 

getallen van wederopbouwboerderijen gebaseerd op de gegevens uit deze databank. Op grond van de 

geschiedenis van het archief ontbreken weliswaar enkele wederopbouwboerderijen in de databank, maar 

er is geen alternatieve bron van vergelijkbare kwaliteit. 
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Om een beeld te krijgen van de historische context van de verwoestingen wordt 

nu kort ingegaan op de oorlogsgeschiedenis van de vier regio’s die vanwege het 

opvallend hoge aantal verwoestingen in de meidagen van 1940 en de laatste 

oorlogsjaren centraal staan op verschillende plekken in deze studie. 

 

2.3 Vier regio’s toegelicht: oorlogsgeschiedenis van de Grebbelinie, Mill, 

Groesbeek en Walcheren 

 

De Grebbelinie – de invasie 

 

De zogenaamde Grebbelinie was een van de Nederlandse verdedigingslinies. Zij volgde 

het laagste deel van de Gelderse Vallei en liep vanaf de Rijn in het oosten van de 

Grebbeberg bij Rhenen langs Veenendaal, Scherpenzeel, Woudenberg, Aschat, Leusden 

en Amersfoort en volgde de Eem tot het IJsselmeer (het huidige Eemmeer bij 

Spakenburg). De Grebbelinie werkte als waterlinie die gebruik maakte van de natte, 

moerassige omstandigheden van het gebied. Grote gebieden langs de Grebbelinie 

konden met behulp van kades en sluizen gecontroleerd onder water gezet worden, 

waardoor zij ontoegankelijk en ondoordringbaar moesten worden. De vanaf het midden 

van de achttiende eeuw aangelegde linie werd vanaf 1937 versterkt door het 

Valleikanaal dat tussen Nederrijn en Eem werd gegraven. Het kanaal kon dienst doen 

als tankgracht tegen vijandelijke vechtwagens en vergrootte de mogelijkheden tot 

inundatie. Tijdens de mobilisatie nam de Grebbelinie in de plannen van generaal Izaäk 

Reijnders de rol in van een voorverdedigingslinie van de Vesting Holland. De 

Valleistelling, zoals de Grebbelinie toen werd genoemd, werd in staat van verdediging 

gebracht en vanaf september 1939 werden grote delen onder water gezet. Ook werd 

begonnen aan de bouw van 271 betonnen kazematten. In februari 1940 besloot de 

nieuwe opperbevelhebber generaal Henri Winkelman de hoofdverdediging naar de 

Grebbelinie te verleggen. De twee legerkorpsen die in de Grebbelinie waren gelegerd, 

breidden in korte tijd het verdedigingsstelsel uit met loopgraven, tankgrachten en 

draadversperringen. Bij de voorbereidingen op een Duitse inval hoorde ook dat 

boerderijen in het gebied van de voorposten om strategische redenen vernield werden 

kort voordat de Duitse troepen op 10 mei 1940 het gebied bereikten.
32
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 Rietberg, De Grebbelinie; Provincie Utrecht, De Grebbelinie; Van Blommestein, De Grebbelinie; Van 

Kerkum, ‘De Grebbelinie’. 
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Het Nederlandse leger hield maar enige dagen stand.
33

 Terwijl het aantal militaire 

slachtoffers groot was – langs de Grebbelinie vielen meer dan vijfhonderd Nederlandse 

soldaten –, was de bevolking net op tijd geëvacueerd: in totaal waren er ruim 

honderdduizend evacués vervoerd naar het westen. Ook het vee was op tijd afgevoerd. 

Veel boeren konden, net op weg naar het westen, hun eigen boerderijen in de verte zien 

brandden.
34

 Bij terugkomst na de capitulatie bleek dat er meer dan driehonderd 

boerderijen verwoest waren langs de verdedigingslinie. Hiervan was het grootse deel 

door Nederlandse militairen in brand gestoken, daarnaast waren sommige boerderijen 

aan beschietingen ten prooi gevallen.
35

 

Tijdens de Duitse bezetting leek de Grebbelinie aan betekenis als 

verdedigingslinie te hebben verloren. De versperringen werden opgeruimd en de 

stellingen afgebroken, waarbij het zogenaamde stellinghout gretig hergebruikt werd bij 

het bouwen van noodwoningen. In 1944 vestigde de Organisation Todt zich in de 

Gelderse Vallei en deze liet de verdedigingslinie herstellen als deel van de 

Pantherstellung. Bij de bevrijding van Nederland kwam het uiteindelijk tot maar weinig 

gevechten aan de Grebbelinie omdat het Canadese leger zijn opmars naar West-

Nederland net voor de Grebbelinie staakte. Toch werden ook toen weer boerderijen 

verwoest, sommigen voor de tweede keer.  

 

Mill – de aanval bij de Peel-Raamstelling 

 

De Peel-Raamstelling was een nieuwe verdedigingslinie van 75 kilometer met ruim 330 

kazematten, prikkeldraadversperringen, mijnenvelden en loopgraven. In het noorden 

sloot de linie via de Betuwestelling en de Maas-en-Waalstelling aan op de Grebbelinie. 

De stelling begon aan de Maas ter hoogte van Grave, liep langs Mill en Deurne achter 

een defensiekanaal, dat vanaf 1939 gegraven was en als tankversperring fungeerde, door 

de Peel en langs de Zuid-Willemsvaart tot aan de Belgische grens bij Weert, echter 

zonder dat daar een Belgische linie aansloot. Noch België noch Frankrijk waren op 

Winkelmans voorstel ingegaan om het Belgische deel van de Zuid-Willemsvaart tot bij 
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het Albertkanaal te verdedigen – het gat in België betekende ‘een openlijke uitnodiging 

om de stelling te omtrekken’.
36

 Om deze reden vond Winkelman een zware verdediging 

van de linie te riskant en verplaatste hij een groot deel van de troepen uit de linie naar de 

Vesting Holland. De Peel-Raamstelling moest het doen met een uitgedunde strijdmacht.  

Het dorp Mill had een sleutelpositie in de Peel-Raamstelling. Er was een 

wegenknooppunt met onder meer een van de weinige oost-west lopende spoorlijnen. In 

de ochtend van 10 mei lukte het een Duitse pantsertrein, gevolgd door een 

troepentransporttrein, om ongehinderd zowel door de Maaslinie, de voorpostlinie, als bij 

Mill door de Peel-Raamstelling te rijden, zonder dat de Nederlanders hiermee rekening 

hadden gehouden. 3,5 km ten westen van Mill stopten de treinen en Duitse soldaten 

werden uitgeladen. Terwijl de pantsertrein gerangeerd werd om terug te rijden en 

contact te maken met de oprukkende Duitse troepen konden Nederlandse soldaten 

alsnog versperringen op de spoorbaan aanbrengen en op scherp gestelde landmijnen 

onder de spoorrails leggen. Toen de pantsertrein terugreed ontploften de mijnen en 

ontspoorde de trein. Onmiddelijk ontstond een vuurgevecht. Er volgden meerdere 

Duitse aanvallen op dezelfde dag, allemaal in de directe omgeving van Mill. Het 

Nederlandse leger had weliswaar versterking gekregen, maar kon, geïntimideerd door 

een drie kwartier durende Duitse luchtaanval in de vroege avonduren, de invallers niet 

tegenhouden. Reeds op de eerste oorlogsdag was de Peel-Raamstelling gevallen.
37

  

Het verhaal van de pantsertrein is tegenwoordig bekender dan de grote schade die 

het gevolg was van de slag bij Mill. Rond vijftig boerderijen waren geheel verwoest, 

nog 27 andere boerderijen waren getroffen doordat de stallen verwoest waren. 

Daarnaast waren ook een dertigtal woningen en meerdere fabrieks- en bedrijfsgebouwen 

aan de zware gevechten ten prooi gevallen.
38

 De bewoners van Mill waren in de ochtend 

van 10 mei geëvacueerd: de bewoners ten oosten van het defensiekanaal richting 

Wanroy, de bewoners ten westen van het kanaal richting Uden.  
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Groesbeek – de Operatie Market-Garden 

 

De gemeente Groesbeek ligt in een heuvelachtig en bosrijk landschap ca. 11 km ten 

zuidoosten van Nijmegen tegen de Duitse grens aan. De meidagen van 1940 waren in 

Groesbeek redelijk vreedzaam verlopen. In 1944 echter was de gemeente het toneel van 

de tot dan toe grootste militaire luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis – met 

desastreuze gevolgen voor het dorp en de landelijke omgeving. Op 17 september 1944 

landden in Groesbeek duizenden Amerikaanse parachutisten in het kader van de 

Operatie Market-Garden. De doelstelling van deze operatie was om de bruggen bij 

Eindhoven, Grave, Nijmegen en Arnhem te veroveren om vervolgens via het IJsselmeer 

en de Noord-Duitse laagvlakte het industriële Duitse hart in te nemen. Dit mislukte 

echter bij Arnhem. Groesbeek kwam in de frontlinie te liggen. Het dorp stond tot 8 

februari 1945 bloot aan beschietingen, inslaande granaten en raketten. De Groesbeekse 

bevolking die tot dan toe nog niet gevlucht was uit de gevechtslinie en bescherming in 

schuilkelders had gezocht, evacueerde op 2 oktober nadat in de nacht ervoor ruim 

vijfduizend granaten op Groesbeek waren gevallen. De meeste mensen evacueerden 

richting Heumen en Wijchen en sommigen verder naar België. De mensen die tegen de 

Duitse grens woonden, evacueerden via het Duitse Kleef naar de bezette Achterhoek, 

naar Groningen, Friesland en Utrecht. In maart 1945 keerden de eerste evacués terug. 

Zij troffen een verwoest dorp aan: bijna de helft van alle huizen was totaal verwoest, de 

rest was (zwaar) beschadigd en het dorp was geplunderd door geallieerde soldaten.
39

 

Meer dan 250 boerderijen waren verloren gegaan. 

 

Walcheren – de inundatie van de ‘Festung’ 

 

Walcheren was tijdens de bezetting door de Duitsers verklaard tot Festung Walcheren. 

Het moest als deel van de Atlantikwall instaan voor de verdediging van de 

Scheldemonding, en daarmee de weg naar de belangrijke Antwerpse haven. 1200 

gevechtsbunkers waren op Walcheren opgericht. Om het Duitse verweer te breken na de 

landing in Normandië en de mislukte Operatie Market-Garden, bombardeerden de 

geallieerden in oktober 1944 de dijken van Walcheren. Het eiland zou onderlopen en de 
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Duitsers zouden worden verslagen. Door een breed gat in de Westkapelse zeedijk 

stroomde het zoute water vanaf 3 oktober het land bij Westkapelle binnen. 

Nederlanders gingen nooddijken aanleggen rondom de dorpskernen, en het Duitse 

leger werkte aan een eigen nooddijk tussen Zoutelande en Oostkapelle en bij 

Vlissingen. Voordat het echter tot resultaten kwam, werden op 7 oktober de zeedijken 

bij Vlissingen en fort Rammekens gebombardeerd en liep oostelijk Walcheren in één 

nacht onder. En toen op 11 oktober de zeedijk tussen Vrouwenpolder en Veere 

gebombardeerd werd en de schutsluizen van Veere aan een bombardement ten prooi 

vielen, werd Walcheren met de opkomende vloed ook vanuit het zuiden overspoeld.
40

 

Terwijl er door de bombardementen veel slachtoffers onder de bevolking gevallen 

waren, vooral in Westkapelle, had de inundatie weinig menselijke slachtoffers als 

gevolg, doordat het water maar langzaam steeg. De inwoners evacueerden eerst vooral 

binnen Walcheren naar de hoger gelegen gebieden en later naar Zuid-Beveland. Het vee 

kon echter vaak niet op tijd geëvacueerd worden en verdronk.  

De tactiek slaagde, Walcheren was na heftige gevechten binnen enkele weken 

bevrijd, maar de prijs daarvoor was niet gering: ‘Wat eens een landschap met vruchtbare 

akkers, prachtige landgoederen en liefelijk gelegen boerderijen was, is nu een grauwe 

binnenzee met doode boomen en verlaten huizen’, beschreef een tijdgenoot.
41

 Omdat 

het dichten van de dijkgaten moeizaam ging en tot oktober 1945 respectievelijk februari 

1946 duurde, bleven grote delen van Walcheren een heel jaar lang een binnenzee met 

als gevolg zware schade aan bodem en bebouwing. Bij de schade aan de grond door het 

zoute water kwam nog dat de grond bezaaid was met talloze mijnen. Meer dan 240 

boerderijen waren totaal verwoest (afb. 2.2). 

 

De verwoestingen vereisten wederopbouw – in verband met de voedselvoorziening 

werd die van boerderijen als bijzonder dringende zaak beschouwd. Algemeen werd de 

wederopbouw in 1940 tot overheidszaak verklaard en geïnstitutionaliseerd, zowel de 

wederopbouw van steden en dorpen als ook de wederopbouw van boerderijen. De 

institutionalisering van de wederopbouw van boerderijen kenmerkte zich in het 

bijzonder daardoor dat op de traditie van de crisisbestrijdingspolitiek in de landbouw uit 

                                                 
40

 Andela/Bosma, ‘Walcheren’, 281-283. 
41

 Gecit. naar Andela/Bosma, ‘Walcheren’, 281. 



34 

 

het decennium voor de Tweede Wereldoorlog werd voortgebouwd. Over dit 

institutionele kader gaat het volgende hoofdstuk.  

De wederopbouw van boerderijen speelde zich af binnen nog twee andere kaders: 

het kader van de belangstelling voor traditie waarin gemeenschapsbevestigende en -

vormende aspecten van de boerderijbouw centraal stonden en waarin ‘traditionele 

volkscultuur’ als wapen tegen te radicale modernisering van het platteland en tegen de 

massacultuur in de stad werd ingezet. En het kader van de belangstelling voor 

modernisering waarin de vooruitgang van de landbouweconomie op macro- en 

microniveau, een voortgaande professionalisering van boeren en boerinnen en een 

beschavingsoffensief centraal stonden. Deze twee kaders worden in de hoofdstukken 

vier en vijf uitgewerkt. Ze komen echter ook al impliciet in het volgende hoofdstuk over 

het institutionele kader aan de orde: het zoeken naar een integraal beleid van de 

wederopbouw dat de traditionele uiterlijkheid van boerderijen zou verbinden met een 

inhoudelijke modernisering heeft alles te maken met deze kaders. 



35 

 

3. De geïnstitutionaliseerde wederopbouw 

 

3.1 Het Bureau Wederopbouw Boerderijen en de Directie van de Wieringermeer 

 

Vanuit de overtuiging dat de boerderijen met het oog op de voedselvoorziening zo snel 

mogelijk moesten worden hersteld, werd reeds op 15 juli 1940 door de rijksoverheid het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB) opgericht. Deze organisatie kreeg opdracht 

om de wederopbouw te coördineren en te organiseren. In feite werd de oprichting 

gerealiseerd door een overeenkomst tussen de Regeringscommissaris voor de 

Voedselvoorziening S.L. Louwes en S. Smeding, die leiding gaf aan de Directie van de 

Wieringermeer. In de overeenkomst stelde de Directie van de Wieringermeer  

‘de outillage van hare bouwkundige afdeeling en van haar afdeeling Secretarie en 

Comptabiliteit ter beschikking van den Directeur Generaal, ten behoeve van den 

wederopbouw van de in verband met de landsverdediging vernietigde en ten gevolge van 

den oorlog verwoeste en beschadigde boerderijen in verschillende deelen van ons land.’
1
 

 

De keuze om het Bureau Wederopbouw Boerderijen te laten bemannen door de 

Bouwkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer was betekenisvol. 

Hiermee stond vast dat de wederopbouw van boerderijen bepaald zou worden door 

innovatie en modernisering. Om dit te begrijpen is het noodzakelijk om hier een stap 

terug te doen in de tijd. 

 

In 1930 werd de Directie van de Wieringermeer gesticht, een rijksorganisatie die van de 

drooggevallen en nog droog te vallen IJsselmeerpolders voorbeeldige toekomstgerichte 

agrarische gebieden moest maken die boeren profijtelijk konden exploiteren.
2
 Boeren 

zelf werden niet in staat geacht om grote investeringen te doen in de jaren van de 

landbouwcrisis. Daarom zorgde het Rijk niet alleen voor de ontginning van de 

IJsselmeerpolders maar ook voor de aanleg van infrastructuur en de bouw van 

polderdorpen en boerderijen, die in tijdpacht zouden worden uitgegeven.
3
 Dat het Rijk 

de ruimtelijke vorming van nieuw land overnam, paste geheel bij het optreden van de 

overheid als sturende en plannende macht in de landbouw in die tijd.  

                                                 
1
 ‘Overeenkomst tussen de Directie Wieringermeer en de Directeur-Generaal van de 

Voedselvoorziening’, 15-07-1940, in: Archief Nieuwland Erfgoedcentrum, inv.nr. 449. 
2
 Over de totstandkoming van de Dienst zie Van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners, 36-46. 

3
 Uiteindelijk zorgde het Rijk ook voor de selectie van boeren die zich in de Wieringermeer en 

Noordoostpolder mochten vestigen en voor een aantal sociaal-culturele en medische voorzieningen. Zie 

Geurts, ‘Boerderijbouw’, 57-61. 
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Voor de boerderijbouw was de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de 

Wieringermeer verantwoordelijk, met als hoofd ingenieur Andries Dirk van Eck (1899-

1970). De afdeling zou tussen 1933 en 1941 als enige gezaghebber de bouw van meer 

dan 390 boerderijen realiseren in de 20.000 hectare grote Wieringermeer die in 1930 

was drooggevallen. Dat zou haar tot de autoriteit op het gebied van de boerderijbouw 

maken. De afdeling wilde boerderijen bouwen die een efficiënte bedrijfsruimte en 

comfortabele, maar niet overdreven luxe woonruimte boden. Tegelijkertijd wilde zij er 

bij de boerderijbouw rekening mee houden dat de agrarische werkmethodes in de nabije 

toekomst zouden veranderen – zelf propageerde ze bijvoorbeeld het gebruik van 

machines op allerlei terreinen. Om tot een efficiënt en flexibel boerderijtype voor de 

Wieringermeer te komen, stelde de afdeling eerst een onderzoek in naar bestaande 

boerderijvormen in verschillende delen van Nederland. In dit kader heeft ook Van Eck 

zelf op allerlei plaatsen in Nederland boerderijen bekeken. Resultaat van het onderzoek 

was de constatering dat er grote verschillen bestonden in de afmetingen, de indeling en 

de verschijningsvorm van boerderijen afhankelijk van regionale tradities, individuele 

wensen en beschikbare gelden. De onderzoeksresultaten boden voor de boerderijbouw 

in de Wieringermeer weinig houvast omdat de bestaande boerderijen nergens voldeden 

aan de functionele eisen van de Bouwkundige Afdeling. Zij was op zichzelf 

teruggeworpen en moest zelf bouwmethoden en -constructies en manieren van 

materiaaltoepassing en ruimtegebruik ontwikkelen.
4
  

Bij de boerderijen die voor de Wieringermeer werden ontworpen (afb. 3.1), stond 

de functie voorop en bepaalde de functie de vormgeving. De boerderijbouw was tot op 

zekere hoogte geïnspireerd door de Friese huisgroep, ofwel de Noord-Hollandse, Friese 

en Groningse boerderijen met hun kop-hals-romp- of kop-romp-vorm. Zo kregen de 

Wieringermeerboerderijen grote brede schuren, waarbij in het middengedeelte de oogst 

opgeslagen werd. Deze zogenoemde tasruimte werd geflankeerd door de koestal aan de 

ene kant en de dorsvloer en de wagenstelling aan de andere kant.
5
 Wat de constructie, 

de inrichting en de uiterlijke vorm betreft, weken de Wieringermeerschuren echter nogal 

af van de traditionele agrarische architectuur. Een belangrijke innovatie was de 

toepassing van grote gebogen spanten uit gelijmd hout die extra stutten overbodig en 

een ruime overspanning mogelijk maakten. De indeling van de schuur kon daarmee in 

                                                 
4
 Geurts, Boerderijen, 22, 23; Van Lenthe, Boerderijen in de IJsselmeerpolders, 43. 

5
 Geurts, Boerderijen, 24. 
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principe naar believen worden vastgesteld. Verder werden traditionele materialen 

toegepast: bakstenen en hout. Bijzondere aandacht werd besteed aan de verbetering van 

koestallen (afb. 3.2). Daarbij werd de voorkeur gegeven aan de Hollandse stal, die over 

een voergang vóór en een mestgang achter de koeien beschikte – in tegenstelling tot de 

Friese stal, waarin de koeien met de koppen tegen de buitenmuur stonden.
6
 De stallen 

werden gebouwd als grupstallen, waarin de koeien in de winter op iets verhoogde 

plaatsen vastgebonden stonden, met erachter de mestgoot (de grup) waarin mest en 

urine werden opgevangen. Door de dagelijkse verwijdering van de mest kon de melk op 

hygiënische manier gewonnen worden en een betere kwaliteit bereiken. Daarin en in de 

verbetering van de gezondheid van de dieren, zag men een verbetering tegenover de 

oude potstallen, waarin de koeien op de eigen mest hadden gestaan. Er werd gezorgd 

voor doelmatige breedtes en lengtes van de staanplaatsen. De koeien werden eerst 

vastgemaakt aan de afscheidingen tussen de staanplaatsen, later zette men ze vast door 

middel van kettingen. Alle staanplaatsen werden voorzien van automatische 

drinkwaterbakken, wat de besmetting van ziektes onder de dieren moest voorkomen.
7
 

Bekendheid kregen de Wieringermeerboerderijen ook door de goede brandveiligheid en 

ventilatie. Voor de brandveiligheid werden stalzolders van hittebestendig materiaal – 

beton, terracottaplaten en asbestcement-elementen – gebouwd. Een goede stalventilatie 

bereikte men door speciaal ontwikkelde betonnen ramen met houten ventilatiekleppen 

en ventilatiekokers in de stalplafonds.
8
  

Wegens financiële en bedrijfskundige voordelen bevonden bedrijfs- en 

woongedeelte zich onder één dak: aanvankelijk werd het woongedeelte in de schuur 

geïntegreerd, later werd het – al dan niet met een verbindingslid – aan de schuur 

gebouwd.  

Door de ongunstige economische situatie in de jaren dertig moesten de 

bouwkosten zo laag mogelijk worden gehouden. Om een economisch verantwoorde 

bouwwijze enerzijds en een snelle bouwproductie anderzijds te bereiken, werden de 

boerderijtypen gestandaardiseerd en de bouwonderdelen genormaliseerd.
9
 De 

boerderijen werden samengesteld uit modules die in de lengte en breedte konden 

                                                 
6
 Geurts, Boerderijen, 24; Van Eck, ‘Koestallen’.  

7
 Geurts, Boerderijen, 32. 

8
 Geurts, Boerderijen, 32-34; Stuvel, Bouwen op nieuwe bodem, 45-87. 

9
 De bedrijfsuitgifte moest hooguit 10 jaar na het droogleggen van de polder plaatsvinden. Lamberts, 

Boerderijen, 51. 



38 

 

variëren. Door een nomogram, een door de Bouwkundige Afdeling ontwikkeld 

rekenmodel, kon worden bepaald welk boerderijtype bij een bepaalde bedrijfsgrootte en 

-aard hoorde.
10

 Hiermee had de standaardisatie, die tot dan toe slechts gebruikelijk was 

in de sociale woningbouw, ingang gevonden in de boerderijbouw (afb. 3.3).  

Tussen 1942 en 1962 zou de Directie van de Wieringermeer nog eens circa 1580 

gestandaardiseerde boerderijen bouwen in de Noordoostpolder. De eerste boerderijen 

leken op de boerderijen in de Wieringermeer. Na de oorlog werd er echter een nieuw 

bouwprogramma ontwikkeld. Dit leidde er onder andere toe dat de wanden van grote 

schuren opgetrokken werden uit aan elkaar gemonteerde, grote geprefabriceerde 

betonnen elementen, materiaal dat voor de oorlog nog niet beschikbaar was en nu in de 

Noordoostpolder grote invloed zou krijgen op de vormgeving en op de bouwwijze. Het 

betrof bijna duizend schuren die met de nieuwe methode binnen enkele dagen konden 

verrijzen.
11

 

De Wieringermeerboerderijen werden in 1938 als voorbeeldige moderne 

boerderijen gepresenteerd, en wel in een belangrijke publicatie over eigentijdse 

boerderijbouw die door de architectengroepen ‘De 8’ en ‘Opbouw’, beiden exponenten 

van het Nieuwe Bouwen, was uitgegeven en architecten als een handboek moest 

dienen.
12

 Twee jaar later was de wederopbouw van meer dan vijfhonderd verwoeste 

boerderijen urgent. Van Eck beschikte over ruime ervaring en kennis op het gebied van 

de moderne boerderijbouw, maar was ook goed op de hoogte van de zeer uiteenlopende 

typen van boerderijen in Nederland, omdat hij in het gehele land onderzoek had gedaan 

naar het beste boerderijtype voor de Wieringermeer.
13

 Van Eck en zijn team waren 

gewend om grootschalig en projectmatig te werken en de inrichtingswerkzaamheden in 

de Wieringermeerpolder waren bijna voltooid. Al deze feiten droegen ertoe bij dat de 
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 Van Eck, ‘De principiële opzet’, 58; Geurts, Boerderijen, 27-31. 
11

 Geurts, Boerderijen. 
12

 Limperg/Van Gelderen, Boerderijen, 2. 
13

 Geurts, Boerderijen, 22, 43; A.D. van Eck: ‘Nota betreffende de financiering van de herbouw der door 

oorlogsgeweld verwoeste boerderijen’, Zwolle, 02-09-1947 (vervolgens ‘Nota’), 20, in: Archief 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Archief Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 

(SHBO)/collectie Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB), zonder inv.nr. Naast zijn werk bij de 

Directie van de Wieringermeer was Van Eck actief lid van de Commissie voor Veestallen 

(brandveiligheid en hygiëne) geweest, een door de ministers van Binnenlandse Zaken, Landbouw en 

Visserij en Sociale Zaken ingerichte commissie die tussen 1937 en 1939 1.) eisen ontwikkelde voor de 

nieuw- en verbouw van boerderijen betreffende brandveiligheid, een hygiënische huisvesting van de 

dieren en de bevordering van hygiënische melkwinning, 2.) onderzocht welke invloed de overheid zou 

kunnen hebben bij de nieuw- en herbouw van boerderijen en 3.) de nodige voorschriften vastlegde. Zie: 

NA, Archief Hoofdinspectie der Volkshuisvesting, 1920-1946, toegang 2.17.01, inv.nr. 985. 
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rijksoverheid een beroep deed op de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de 

Wieringermeer om het Bureau Wederopbouw Boerderijen te bemannen met als hoofd 

A.D. van Eck (afb. 3.4). Dat lag bovendien voor de hand, omdat de Directie van de 

Wieringermeer een rijksdienst was – de autoriteiten in Den Haag konden gemakkelijk 

teruggrijpen op deze rijksdienst.  

 

3.2. De organisatie van het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

 

Het Bureau Wederopbouw Boerderijen kwam te ressorteeren onder het Bureau 

Ontruiming (onderdeel van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd). 

Dat bureau was aanvankelijk verantwoordelijk voor de evacuatie van het vee en de 

afvoer van land- en tuinbouwproducten uit gebieden die in het kader van de 

landsverdediging geïnundeerd werden. Na de oorlogshandelingen in mei 1940 was het 

belast met het herstel van het landbouwproductieapparaat.
14

  

Het is opmerkelijk dat de wederopbouw van boerderijen daarmee buiten de directe 

bemoeienis viel van Regeringscommissaris voor de Wederopbouw J.A. Ringers, de 

‘vader van de wederopbouw’.
15

 Ringers ging akkoord: ‘Immers, boerderijen zijn 

gebouwen, die grooten invloed kunnen hebben op de voedselvoorziening.’
16

 Wel liet hij 

vastleggen dat het BWB verantwoording schuldig was aan zijn commissariaat. Dit vond 

zijn oorzaak in de zorg dat er te weinig aandacht besteed zou worden aan de esthetische 

kant van de boerderijbouw, zoals Ringers in 1942 tot uitdrukking bracht:  

‘Op één punt heb ik steeds contact willen houden met den boerderijenbouw, nl. waar het 

om de architectuur ging. [...] Ook in aesthetische zin moest de wederopbouw verantwoord 

zijn. Het nageslacht mag ons op dit punt geen verwijten doen.’
17

  

 

De benoeming van J.A. Ringers (1885-1965) tot Regeringscommissaris voor de 

Wederopbouw en de oprichting van zijn commissariaat was naast de benoemingen van 

S.L. Louwes tot Regeringscommissaris voor de Voedselvoorziening en van J.E. de 

Quay tot Regeringscommissaris voor de Organisatie van de Arbeid één van de 
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 ‘Rapport betreffende de verrichtingen van het Bureau Ontruiming’, 4 oktober 1939 - 5 mei 1945, in: 

NA, Archief Bureau Ontruiming, toegang 2.11.30.11, inv.nr. 6. De directeur van het Bureau Ontruiming 

was ir. Cornelis (Kees) Staf, later minister van Oorlog en Marine. Staf was tussen 1941 en 1945 tevens 

directeur van de Nederlandsche Heidemaatschappij, die ook bij de wederopbouw van boerderijen werd 

betrokken. 
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 Pollmann, Van Waterstaat tot Wederopbouw, 195. 
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 Gecit. naar Colenbrander, ‘De organisatie van de wederopbouw’, 45. 
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 Toespraak van Ringers tijdens een bezoek aan een nieuwe wederopbouwboerderij te Niftrik in juni 

1942, gecit. naar Colenbrander, ‘De organisatie van de wederopbouw’, 45. 
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belangrijkste maatregelen die generaal Winkelman in de korte tijd van zijn 

regeringsgezag had genomen voordat A. Seyss-Inquart rijkscommissaris werd.  

Ringers en Van Eck wisten beiden de Duitsers en NSB’ers buiten de deur te 

houden bij de wederopbouw, met uitzondering van de ‘Bevollmächtigte für die 

Bauwirtschaft’ Richard Werckshagen, die meesprak over de materiaalvoorziening.
18

 

Maar de bezetter toonde toch al weinig interesse om zich te mengen in de wederopbouw 

van boerderijen. In hoofdstuk vier wordt hier uitgebreider op ingegaan. 

 

De organisatiestructuur van het Bureau Wederopbouw Boerderijen bevatte zowel 

centrale als decentrale elementen. Het hoofdkantoor van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen was – na een korte periode in Utrecht – vanaf de herfst van 1940 gevestigd 

in Amersfoort. Daarnaast werden verschillende districtbureaus opgericht, en wel – zoals 

reeds in het voorafgaande hoofdstuk beschreven – in Veenendaal, Amersfoort, Deurne, 

Dordrecht en Mill. Eveneens in Amersfoort werd een bureau ‘District Verspreid’ 

ingericht dat zich met verwoestingen elders in het land bezig ging houden. Door deze 

organisatiestructuur trachtte men in te kunnen gaan op de eisen en wensen ter plekke in 

de districten bij een centrale aanvoering.  

In mei 1942 bracht het Bureau Ontruiming de opheffing van het BWB ter sprake. 

De reden was dat een groot deel van de in de eerste oorlogsjaren verwoeste boerderijen 

hersteld was respectievelijk in de nabije toekomst hersteld zou zijn: begin 1942 was de 

wederopbouw van bijna alle verwoeste boerderijen aanbesteed, 390 van de ruim 570 

boerderijen waren zelfs weer in gebruik genomen.
19

 Naar aanleiding hiervan had begin 

1942 een eerste reorganisatie plaatsgevonden: de districtbureaus Mill en Deurne waren 

samengegaan evenals het districtbureau Amersfoort en het bureau ‘Verspreid’. Ook 

vond een personele inkrimping plaats: van de oorspronkelijk 43 ambtenaren werkten er 

in mei 1942 nog maar 27 voor het BWB. Van Eck was echter tegen een opheffing van 

het BWB omdat de werkzaamheden nog niet waren afgerond: het opmaken van 

rekeningen zou veel tijd kosten evenals de controle van het werk van de architecten. 

Bovendien zou het BWB, door Van Eck – haast liefdevol – ‘oorlogskindje’ genoemd, 
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 Bosma/Wagenaar, ‘Het Regeringscommissariaat’, 94, 96. Bijvoorbeeld werd over de wederopbouw zo 

min mogelijk gepubliceerd om de aandacht van de Duitse autoriteiten niet onnodig te vestigen op de 

wederopbouw. Zie Siraa, Een miljoen nieuwe woningen, 27. 
19

 Persdienst van de Wederopbouw, Wederopbouw Maandverslag, april 1942, 16, 17. 
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nog een tijd lang tegen problemen moeten vechten als vertragingen van betalingen, 

onenigheden met eigenaren, moeilijkheden in de materiaalvoorziening, te weinig 

arbeiders en te beperkte reismogelijkheden, zoals hij in een brief aan de directeur van 

het Bureau Ontruiming meedeelde.
20

 De opheffing van het BWB kwam daarna niet 

meer ter sprake. Het hoofdbureau verhuisde naar Zwolle waar ook de Directie van de 

Wieringermeer was gevestigd.
21

 In oktober 1942 werden door een verdere reorganisatie 

de districtbureaus Dordrecht, Veenendaal en Amersfoort opgeheven, zodat alle 

resterende wederopbouwgevallen door de bureaus ‘Mill’ (= ‘Verspreid Zuid’) en 

‘Verspreid’ (= ‘Verspreid Noord’) werden behandeld.
22

 Wegens gebrek aan 

vervoersgelegenheid kon het bureau ‘Verspreid’ in Amersfoort vanaf 1943 niet meer 

efficiënt werken en werd er een bureau ‘Verspreid Noord’ in Hoogeveen opgericht.
23

 

De bouwstop die op 1 juli 1942 werd afgekondig door de bezetter had geen 

invloed op de organisatievorm van het BWB, temeer omdat voor de meeste nog te 

herstellen boerderijen ontheffing van het bouwverbod werd verleend.
24

 Als 

‘bouwwerken voor de voedselvoorziening’ stonden de boerderijen op nummer twee op 

de prioriteitenlijst voor bouwvergunningen die Ringers en R. Werckshagen als 

coördinator van de materiaaltoewijzing in 1941 hadden afgesproken. De eerste prioriteit 

had de bouw van de ‘Wehrmachtswerke’, die onder de bemoeinis van de bezetter viel.
25

 

Ook voor de bouwactiviteiten in de nieuwe polders werd een uitzondering gemaakt op 

de bouwstop. 

 

Na de bezetting was de situatie drastisch veranderd en moest het BWB grootscheeps 

uitgebreid worden doordat de taken vermeerderd werden met de herbouw van de 

duizenden sinds september 1944 door oorlogsgeweld verwoeste boerderijen. Het 

Bureau Ontruiming ging over naar de Rijksdienst voor Landbouwherstel (Ministerie 

van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening). Het BWB ressorteerde korte tijd onder 
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deze dienst, maar kwam in september 1945 uiteindelijk onder het gezag van het College 

van Algemeene Commissarissen voor de Wederopbouw (Ministerie van Openbare 

Werken en Wederopbouw, vanaf februari 1947 Ministerie van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting).
26

 Maar liefst vijfhonderd technische en administratieve ambtenaren 

waren in de beginperiode verbonden aan het nieuwe BWB.
27

 Zo’n vijftig ambtenaren, 

waaronder directeur Van Eck, werden vanuit de Directie Wieringermeer gedetacheerd 

bij het College van Algemeene Commissarissen voor de Wederopbouw onder de 

voorwaarde ‘dat de detachering van deze ambtenaren weer wordt beëindigd, indien en 

voor zoover het werk van de directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) 

dat noodig maakt.’
28

  

De tamelijk decentrale organisatiestructuur uit de tijd van de bezetting werd 

voortgezet. Nederland werd verdeeld in acht districten en 24 rayons met telkens district- 

en rayonbureaus van het Bureau Wederopbouw Boerderijen (afb. 3.5):  

 

Verdeling districten en rayons van het Bureau Wederopbouw Boerderijen
29

 

District Districtbureaus  Rayonbureaus 

 

Gelderland Arnhem Apeldoorn 

  Elst 

  Groesbeek 

  Hummelo 

  Tiel 

Oost-Brabant ʼs Hertogenbosch Deurne 

  ’s Hertogenbosch 

  Mill 

Limburg Venlo Bergen/Gennep 

  Geleen 

  Roermond 

  Venlo 

West-Brabant  Breda Breda 

  Dussen 

  Roosendaal 

                                                 
26

 ‘Jaarverslag 1945’, in: NA, Rijksdienst Landbouwherstel, toegang 2.11.08.06, inv.nr. 1; ‘Contract 

betreffende de ontbinding van de overeenkomst welke op 15 Juli 1940 is aangegaan’, in: Archief 

Nieuwland Erfgoedcentrum, inv.nr. 1527. 
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 Brief van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting aan de minister van Financiën, 8 april 

1947, in: Archief Nieuwland Erfgoedcentrum, inv.nr. 1171; Bureau Wederopbouw Boerderijen, 

Jaarverslag 1946, 8. 
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 Brief van de directeur van het Bureau Wederopbouw Boerderijen aan het College van Algemeene 

Commissarissen voor den Wederopbouw, 27 december 1945, in: Archief Nieuwland Erfgoedcentrum, 
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Zeeland  Goes Goes 

  Middelburg 

  Oostburg 

Overijssel Deventer Deventer 

Noord-Holland,  Amersfoort Haarlem 

Zuid-Holland,   Oostvoorne 

Utrecht   

Groningen,  Groningen Assen 

Friesland,  Groningen 

Drenthe  Leeuwarden 

 

 

In 1947 werden de district- en rayonbureaus teruggebracht tot zestien zelfstandige 

districtbureaus, en wel in Groningen, Deventer, Arnhem, Amsterdam, Oostvoorne, 

Kesteren, Nijmegen, Mill, Well, Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Breda, Roermond, 

Roosendaal, Middelburg en Oostburg. Dit ging gepaard met personele inkrimpingen.
30

  

In de loop van een grootschalige reorganisatie in 1948 en 1949 werd het aantal 

districtbureaus verder teruggebracht tot elf en vond er een verdere inkrimping van het 

personeel plaats van inmiddels rond 382 medewerkers (waaronder 29 gedetacheerden 

van de Directie Wieringermeer) naar 280 (waaronder 14 gedetacheerden van de Directie 

Wieringermeer).
31

 Van Eck vertrok in januari 1949 met een gedeelte van zijn staf naar 

de Noordoostpolder. Daar had men hem als hoofd van de Bouwkundige Afdeling en 

zijn personeel nodig om de boerderijbouw in de drooggelegde polder in goede banen te 

leiden.
32

 Bij zijn vertrek werd Van Eck geprezen omdat de boerderijbouw onder zijn 

leiding technisch en architectonisch sterker vooruit zou zijn gegaan dan in enige 

voorafgaande decennia. Hem werd meegedeeld dat hij benoemd zou worden tot officier 

in de de Orde van Oranje-Nassau.
33

  

Het BWB werd toen gereorganiseerd tot de Afdeling Boerderijenbouw van het 

Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting en kreeg een hoofdkantoor in Den 

Haag. In het debat over de wederopbouw werd echter ook nog steeds de naam Bureau 

Wederopbouw Boerderijen gebruikt. Nieuw hoofd werd P. Tijm, die eerder bouwkundig 

hoofdambtenaar in het hoofdkantoor in Zwolle en hoofd van de Afdeling Uitvoering 

Werken van het Bureau Wederopbouw Boerderijen was geweest. Een verandering die 

                                                 
30

 Bureau Wederopbouw Boerderijen, Jaarverslag 1947, 1, 10 en bijlage 1. 
31

 Bureau Wederopbouw Boerderijen, Jaarverslag 1948, 1, 2. 
32
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samenhing met de reorganisatie was dat de eigenaren van de verwoeste boerderijen 

vanaf 1950 aanbesteders werden bij de wederopbouw. Voorheen was het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen steeds opgetreden als aanbesteder. 

De Afdeling Boerderijenbouw hield zich tot het midden van de jaren vijftig bezig 

met de wederopbouw van de door de oorlog getroffen boerderijen. Toen door de 

watersnoodramp van 1953 ruim 450 boerderijen werden verwoest, kregen haar 

werkzaamheden tijdelijk weer een impuls. Na de afhandeling van de schade, werd zij 

opgeheven.
34

 

 

3.3 De taken van het Bureau Wederopbouw Boerderijen en zijn werkwijze 

 

Het BWB en zijn opvolger verzorgden de hele wederopbouw van de verwoeste 

boerderijen, van het opnemen van de schade via het vaststellen van richtlijnen voor de 

wederopbouw, het aantrekken van architecten, het beoordelen van bouwplannen en 

bestekken, het verstrekken van de bouwvergunningen en de verzorging van de 

aanbestedingen tot het coördineren van de materiaalvoorziening, het toezicht houden op 

de werken en de financiële afwikkeling.
35

 Het BWB was ook verantwoordelijk voor de 

bouw van noodwoningen en noodstallen.
36

  

Van elke verwoeste en te herstellen boerderij werd een dossier aangelegd.
37

 

Daarin kwamen in de loop van de wederopbouw terecht: een schadeformulier, een 

reconstructietekening van de verwoeste boerderij, bouwtekeningen, een bestek en – 

meestal – documenten over de financiering van de wederopbouw. Voor het opnemen 

van de schade werden formulieren ingevuld met gedetailleerde gegevens over de 

verwoeste boerderij (afb. 3.6): de grootte en het type van het bedrijf 

(bedrijfsoppervlakte en veebezetting vóór de oorlog), het aantal op de boerderij 

wonende en werkende mensen, datum, oorzaak en omvang van de verwoesting. De 

formulieren boden ook ruimte voor advies over de gewenste grootte van het bedrijf om 

exploiteerbaar te zijn. Reconstructieschetsen van de oude boerderijen (afb. 3.7) waren, 
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 Wijk, Boerderijen bekijken, 39; zie ook ‘Verslag in hoofdzaken over 1953-1956’, in: NA, Rijksdienst 

Landbouwherstel, 2.11.08.06, inv.nr. 2. 
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 Zie bijvoorbeeld Bureau Wederopbouw Boerderijen, Jaarverslag 1946; Tijm, P., ‘Boerderijenbouw’, 
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evenals de schadeformulieren, bedoeld om inzicht te krijgen in de oude boerderij – 

enerzijds om in zekere mate als voorbeeld te kunnen dienen voor de nieuwe boerderij en 

anderzijds om te kunnen bepalen welk bedrag de eigenaar van de boerderij moest 

bijdragen aan de totale bouwkosten, die voor het andere deel door de overheid werden 

gedragen. Deze eigen bijdrage was afhankelijk van het bedrijfstype, de grootte, de 

leeftijd en de toestand van de oude boerderij.
38

  

De boeren konden in principe zelf een architect voor de wederopbouw aanwijzen, 

maar lieten deze mogelijkheid vaak over aan het BWB. Dat schakelde – op voordracht 

van de districtbureaus
39

 – plaatselijke architecten in die enigszins bekend waren met 

boerderijbouw. Bij de wederopbouw tijdens de bezetting, in dit boek de eerste 

wederopbouw genoemd, waren honderdvijftig architecten betrokken, bij de 

wederopbouw na de oorlog, de tweede wederopbouw, zeshonderd architecten.
40

 Bé 

Lamberts noemt in zijn rapport ‘Boerderijen’ zeven architectencommissies (in 1947 

uitgebreid tot dertien) die in 1940 door Ringers waren samengesteld om ‘te bevorderen 

dat de wederopbouwwerkzaamheden een behoorlijk architectonisch niveau kregen’ en 

van advies te dienen bij de toelating en inschakeling van architecten.
41

 In tegenstelling 

tot wat is gesuggereerd door Lamberts waren deze commissies echter níet betrokken bij 

de wederopbouw van boerderijen. Zij waren samengesteld om te adviseren bij de 

bouwprojecten die direct onder Ringers vielen. 

Van de architecten werd verwacht dat zij bij het maken van bouwtekeningen en 

bestekken rekening hielden met de richtlijnen voor de wederopbouw (zie paragraaf 

3.5).
42

 Bouwtekeningen en bestekken moesten dan ook goedgekeurd worden door het 

BWB voordat plaatselijke aannemers met de bouw konden beginnen. Bovendien werd 

er een goedkeuring van de boerderijeigenaren en van de gemeenten en plaatselijke 

welstands- of schoonheidscommissies geëist. 

Het hoofdbureau van het Bureau Wederopbouw Boerderijen bestond na de oorlog 

uit vier afdelingen: Voorbereiding Werken, Uitvoering Werken, Secretariaat en 
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Comptabiliteit.
43

 Daarnaast waren er de district- en rayonbureaus. De afdeling 

Voorbereiding Werken verstrekte gegevens en inlichtingen over boerderijenbouw aan 

de district- en rayonbureaus en controleerde de bij deze bureaus ingezonden bestekken, 

tekeningen en ramingen van de bouwkosten. Zodra met de bouw kon worden begonnen, 

werd de afdeling Uitvoering Werken ingeschakeld. Deze afdeling was belast met het 

beheer van het beschikbare bouwmateriaal en het vervoer en – daarmee samenhangend 

– het afstemmen van de bouwactiviteiten van het Bureau Wederopbouw Boerderijen op 

de bouwactiviteiten van de gehele bouwnijverheid. Bij de taken hoorden bovendien de 

gunning van de bouw, de controle van het tijdschema van de bouw en de contractuele en 

financiële afwikkeling met architecten en aannemers. De zuivering van het bouwbedrijf, 

zoals uitvoerig beschreven door Joggli Meihuizen,
44

 zal trouwens geen grote impact 

gehad hebben op de wederopbouw van boerderijen. Tijdens de bezetting had een groot 

aantal aannemersbedrijven werk voor de ‘Wehrmacht’ en andere Duitse organen 

uitgevoerd.
45

 Zolang aannemers niet door een tribunaal, bijzonder gerechtshof of 

zuiveringscommissie veroordeeld waren, handhaafde het Ministerie van Openbare 

Werken en Wederopbouw vanaf 1945 het beleid dat zij niet uitgesloten werden van het 

bouwen. Ook niet als er verdenking bestond van collaboratie of men reeds tot 

vervolging was overgegaan, maar het nog niet tot een berechting was gekomen. Dit 

laatste duurde wegens de trage rechtspleging inzake economische collaboratie soms 

geruime tijd. Volgens Meihuizen werd het beleid van het ministerie beïnvloed door de 

wens de wederopbouw zo snel en goed mogelijk te kunnen doorvoeren.
46

 In het najaar 

van 1946 werd door de ministerraad de beslissing genomen om bij overheidsopdrachten 

de voorkeur te geven aan de inschrijving van ‘goede’ bedrijven boven ‘foute’ onder 

beheer gestelde bedrijven mits deze niet veel lager inschreven. Maar als een ‘foute’ 

aannemer niet onder beheer was gesteld dan werd deze gewoon ingeschakeld door de 

overheid.
47

  

In de archiefstukken die informeren over het werk van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen is geen enkele aanwijzing te vinden over deze hele kwestie. Wel werden 
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aannemersbedrijven voor een bepaalde periode uitgesloten van opdrachten omdat zij 

onjuiste rekeningen hadden ingediend, inschrijvingen niet gestand hadden gedaan, niet 

toegestane opzetten hadden gerealiseerd of geprobeerd hadden om 

wederopbouwambtenaren om te kopen.
48

  

Tot de taken van de Afdeling Uitvoering Werken behoorde ook de instruering en 

controle van de district- en rayonbureaus op technisch-administratief vlak en de levering 

van technisch personeel aan deze zelfde bureaus.
49

  

De district- en rayonbureaus fungeerden als schakels tussen de gedupeerden, de 

architecten en de aannemers enerzijds en het hoofdbureau van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen anderzijds. Zij onderhielden nauw contact met commissies 

die het Bureau Wederopbouw Boerderijen adviseerden en bemiddelden tussen de 

plaatselijke behoeften en wensen en de visies die in het hoofdbureau speelden. Hierbij 

hoorde onder andere dat de districtbureaus architecten voordroegen aan het hoofdbureau 

en dat zij het hoofdbureau adviseerden bij de vaststelling van de financieringsregeling. 

Uiteindelijk waren de districtbureaus, na controle door het hoofdbureau, 

verantwoordelijk voor de goedkeuring van de door de architecten ingediende plannen.  

Met de leiding van de districtbureaus waren boerderijdeskundigen belast. Zij 

brachten hun medewerkers de nodige kennis op het gebied van boerderijbouw bij. Taak 

van de districtbureaus was het ook om de verrichtingen van de rayonbureaus te 

stimuleren en te controleren.
 
Deze stonden in nauw contact met de gedupeerden, 

beoordeelden en corrigeerden zo nodig de schetsplannen van de architecten, bereidden 

de financiering voor, verzorgden de aanbestedingen en hielden ‘super-toezicht’ op de 

uitvoering van de bouw.
50

 In districten zonder rayonbureau namen de districtbureaus 

deze taken over.  

Ook al vond er een duidelijke decentralisatie van de werkzaamheden van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen plaats, de beslissingsbevoegdheid zou in handen van 

het hoofdbureau blijven. Dit betekende een bureaucratische werkwijze die door 

gedupeerden als ondoorzichtig ervaren werd en verantwoordelijk gehouden werd voor 

een langzaam verlopende wederopbouw.  
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Tussen 1945 en 1956 werkte het BWB nauw samen met de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel die met het herstel van het hele landbouwproductieapparaat inclusief 

de landbouwgrond was belast. De samenwerking betrof niet alleen de schaderegistratie, 

maar vooral ook het opstellen van algemene richtlijnen voor de bouw van de 

wederopbouwboerderijen.
51

 Bovendien werd samen beslist hoeveel boerderijen in 

iedere provincie met de ter beschikking komende materialen en arbeidskrachten per jaar 

konden worden herbouwd. Dit werd in urgentielijsten vastgelegd. Er was een groot 

tekort aan bouwvakarbeiders: bouwvakkers gingen als soldaat naar Nederland-Indië of 

zij werkten liever zwart of in fabrieken omdat het werk daar beter betaald werd dan in 

de bouw, en er was vakmanschap verloren gegaan omdat velen in de oorlog ander werk 

hadden gedaan en de opleidingen stilgelegen hadden.
52

 Daarnaast vormde de 

materiaalschaarste een groot probleem. Nederland was in de oorlog leeggeplunderd, de 

bouwmaterialenindustrie was voor een groot deel vernield of belemmerd omdat het aan 

brandstof en grondstoffen ontbrak, en import was problematisch omdat de Nederlandse 

deviezenpositie erg slecht was.
53

 De vraag naar bouwmateriaal was echter groter dan 

ooit. Vooral de levering van staal en ijzer, bakstenen, dakpannen en cement bleef ver 

onder de behoefte.
54

 Men ging op zoek naar nieuwe oplossingen. Deze betroffen de 

bouw, zoals later duidelijk zal worden, maar ook het materiaal zelf. Zo werd 

bijvoorbeeld in 1946 bij diverse wederopbouwboerderijen in de Betuwe en Overijssel 

een proef gedaan met Dewilith-steen, een steen die in de jaren dertig door de 

Nederlander Theodor Godin ontwikkeld en gepatenteerd was. Dewilith hoefde door zijn 

specifieke eigenschappen niet gebakken te worden, wat brandstofbesparing betekende.
55

 

Maar er bleek een nadeel: de steen was vocht- en vorstgevoelig en werd als 

bouwmateriaal voor de wederopbouw in Nederland als ongeschikt geacht.
56
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In de praktijk werd de bovengenoemde samenwerking tussen het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen en de Rijksdienst voor Landbouwherstel door commissies 

gerealiseerd: de Centrale Commissie van Advies voor Herbouw Boerderijen bestond uit 

vertegenwoordigers van het BWB, vertegenwoordigers van de Rijksdienst, een expert 

financiën, landbouwdeskundigen en vertegenwoordigers van boeren- en 

boerinnenorganisaties.
57

 De boerinnen waren niet van begin af aan lid, maar schoven 

pas in 1946 aan nadat de boerinnenorganisaties door verschillende activiteiten hun 

aandeel bij de wederopbouw van boerderijen hadden opgeëist (zie paragraaf 5.5). Naast 

de Centrale Commissie waren er ook provinciale adviescommissies. De samenstelling 

van deze commissies leek op die van de Centrale Commissie maar was regionaal 

bepaald wat betekende dat vertegenwoordigers van (gedupeerde) boeren en boerinnen 

uit de betreffende regio’s participeerden. De provinciale commissies deden 

aanbevelingen in welke vorm de boerderijen in de betreffende regio’s wederopgebouwd 

zouden moeten worden, en wel met een bijzonder oog op de vraag in hoeverre de 

traditionele bouwvormen in de regio’s een moderne landbouw zouden toelaten.
58

 

 

Adviesstructuur wederopbouw boerderijen 
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De wederopbouw van de schade uit de eerste oorlogsjaren kon vrij snel worden 

afgewikkeld: de meeste boerderijen waren binnen twee jaar wederopgebouwd. Maar de 

realisatie van de tweede wederopbouw duurde rond de tien jaar. Dit had te maken met 

het zeer grote aantal verwoeste boerderijen, de grote materiaalschaarste, het tekort aan 

arbeidskrachten en tal van infrastructurele problemen. Het was vooral in deze periode 

van 1945 tot 1955 dat het Bureau Wederopbouw Boerderijen/de Afdeling 

Boerderijenbouw duidelijke visies ontwikkelde over de kansen, doelen en problemen 

van de wederopbouw. Visies die onder het primaat stonden van de financiering van de 

wederopbouw, de meest fundamentele voorwaarde, en waarin modernisering en traditie 

centraal stonden.  

 

3.4 De financiering van de wederopbouw 

 

De financiering van de eerste wederopbouw was zo geregeld dat de getroffenen tussen 

10 en 25 procent van de kosten zelf moesten dragen. De overheid betaalde de rest en 

bereikte daarmee dat zij ook door haar rol als financierende instantie (naast haar rol als 

organiserende en controlerende instantie) zeggenschap over de bouw kreeg: wie betaalt 

bepaalt. Het stond voorop dat eenvoudige maar doelmatige gebouwen moesten ontstaan 

die een efficiënte eigentijdse bedrijfsvoering mogelijk maakten. Aangezien de meeste 

verwoeste boerderijen van vóór de zogenoemde ‘grote landbouwcrisis’ (1878-1895) 

dateerden – Van Eck schatte de gemiddelde leeftijd ‘60 à 70 jaar’
59

 – betekende de 

wederopbouw in veel gevallen, en vooral voor kleine bedrijven, ingrijpende 

vernieuwingen ten opzichte van de oude boerderij. Het percentage dat voor rekening 

van de eigenaren kwam, werd dan ook berekend op grond van de meerwaarde van de 

nieuwe boerderij. Iedere getroffene moest 10 procent betalen. Voor elk jaar dat het 

oorspronkelijke gebouw gestaan had, werd dit percentage verhoogd met 0,5 procent tot 

een maximum van 25 procent.
60

 Eigenaren van boerderijen die dertig jaar of ouder 

waren, moesten dus steeds het maximum percentage betalen. 

Omdat de bouwkosten na de oorlog sterk gestegen waren, werd deze regeling ten 

nadele van de boerderijeigenaren aangepast: vanaf 1 juni 1946 gold een voorlopige 

financieringsregeling. Tegelijk werkte het Bureau Wederopbouw Boerderijen samen 
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met de Rijksdienst voor Landbouwherstel en de drie Ministeries van Financiën, van 

Wederopbouw en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening vanaf begin 1946 een 

financieringsregeling uit die per 1 mei 1949 inging, in de volgende jaren werd aangepast 

en op 21 mei 1952 in de ‘Staatscourant’ verscheen.
61

 

De voorlopige financieringsregeling bepaalde dat het Rijk 75 procent van de 

kosten voor de wederopbouw betaalde en de eigenaren 25 procent. Indien zij niet in 

staat waren om dit bedrag te betalen, wat vooral het geval was bij eigenaren van kleine 

bedrijven op slechte grond, kon het verlaagd worden naar 16 procent.
62

 Het bedrag van 

de eigenaren moest, hetzij uit eigen middelen, hetzij door medewerking van 

boerenleenbanken of van particuliere geldschieters, voorafgaand aan de bouw betaald 

worden. Eigenaren van verwoeste boerderijen die onder beheer waren gesteld door het 

Nederlands Beheersinstituut kregen geen financiële ondersteuning door het Rijk voor de 

wederopbouw van hun boerderijen.
63

 

Voor de financieringsregeling die vanaf 1949 werd gebruikt en die tot 1952 nog 

verder ontwikkeld zou worden tot een definitieve versie, gold: voor de overgrote 

meerderheid van de boerderijeigenaren moest de wederopbouw financieel gezien 

realiseerbaar zijn bij een uitvoering die bedrijfstechnisch een maximum rendement 

beloofde.
64

 De kosten van de wederopbouw werden per boerderij in drie delen gesplitst. 

Een deel ging op kosten van de eigenaar, een tweede deel ging op kosten van het Rijk 

via de gewone staatsbegroting, en voor een derde deel dat tevens door de eigenaar 

moest worden gedragen, verleende het Rijk renteloze kredieten. 

De bijdrage van de eigenaren was gebaseerd op de draagkracht van de nieuwe 

boerderij en het bedrijf: hoe groter de gebruikswaarde van de nieuwe boerderij ten 

opzichte van de oude, hoe groter het bedrijf en hoe beter de bodemkwaliteit, des te 

groter was het bedrag dat de eigenaren direct moesten betalen. De boerderijen werden in 

vier categorieën ingedeeld: I. zaderijen en graanbedrijven op klei, II. akkerbouw- en 

gemengde bedrijven op klei en veen, III. weidebedrijven op klei en veen en IV. 

zandbedrijven. Deze categorieën werden verder onderverdeeld in verschillende 
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grootteklassen waardoor 21 groepen ontstonden.
65

 Voor elk van die groepen was het 

bedrag vastgelegd dat de eigenaar zelf moest betalen: voor groep I betrof het een bedrag 

van 17-35 procent van de gehele bouwkosten, voor groep II een bedrag van 10-30 

procent, voor groep III een bedrag van 8-27 procent en voor groep IV een bedrag van 6-

27 procent. Na een verzoek door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting 

zou in 1952, toen de financieringsregeling in de Staatscourant verscheen, categorie I 

onder categorie II vallen. Hierdoor werden de zaderijen en graanbedrijven minder 

belast.
66

 Ook werden de bedrijven in dat jaar in zeven grootteklassen ingedeeld en werd 

het percentage van de eigen bijdrage met telkens 0,5 procent verhoogd. De percentages 

varieerden per geval nog naar aanleiding van ouderdom en toestand van de verwoeste 

boerderij. Hoe ouder de betreffende boerderij en hoe slechter onderhouden, des te hoger 

was het percentage.
67

  

In tegenstelling tot de eerdere financieringsregelingen, de regeling van de eerste 

wederopbouw en de voorlopige regeling van 1946, was er dus een groot verschil tussen 

de percentages die de verschillende boeren moesten betalen. In de praktijk bepaalden de 

provinciale adviescommissies welke boerderij bij welke groep hoorde en daarmee hoe 

hoog het aandeel was van de eigenaren. Als alternatief voor een geldbedrag stelden 

boeren voor om hun verplichte bijdrage geheel of gedeeltelijk in natura, zoals hout of 

stenen, te voldoen, maar dit werd niet toegestaan.
68

 Ook nu moest de bijdrage van de 

eigenaren betaald worden voordat met de bouw kon worden begonnen. Indien dit 

onmogelijk bleek, was het Rijk onder bepaalde voorwaarden bereid om een 

rentedragend krediet te verlenen aan de eigenaren.
69
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De staatsbijdrage – een deel daarvan kwam uit de Marshallhulp
70

 – richtte zich 

naar de bouwkosten van voor de oorlog (tussen 50 en 70 procent). In de realiteit 

betekende dat een bedrag van tussen 16 en 19 procent van de totale 

wederopbouwkosten, waarbij het hogere percentage gold voor bedrijven met grotere 

draagkracht.
71

 De derde post, de zogenaamde ‘aanvullende financiering’,
72

 was meestal 

vrij hoog, en wel in het bijzonder bij kleine bedrijven tot 15 hectare. Hier kon het wel 

om 70 procent van de totale bouwsom gaan. Deze derde post werd door de eigenaar van 

de boerderij én door de overheid gedragen: de overheid stelde voor de post renteloze 

kredieten beschikbaar of vergoedde de rente als de eigenaar van de boerderij elders geld 

kon lenen om de post te betalen. Binnen tien jaar zou dan besloten worden welk deel de 

getroffene moest bijdragen en welk deel hem kwijtgescholden zou worden. Wilde een 

eigenaar de zaak direct afhandelen met de overheid, dan kon dat: de eigenaar moest in 

dat geval 10 procent van de kosten van de post dragen en het resterende bedrag werd 

door de overheid betaald.
73

 

 

Het Bureau Wederopbouw Boerderijen had er groot belang bij dat de bouwkosten zo 

laag mogelijk werden gehouden om de wederopbouw überhaupt te kunnen realiseren. 

Het bureau probeerde dit via verschillende wegen te bereiken. Uiteindelijk zou het 

streven om de kosten zoveel mogelijk te beperken bepalend zijn voor de architectuur 

van de nieuwe wederopbouwboerderijen. Het bureau had tot 1947 de ervaring opgedaan  

‘dat de ingediende boerderijontwerpen in het algemeen veel te royaal en te luxueus van 

opzet zijn. Boeren zowel als architecten zijn hier schuldig aan. Verscheidenen onder 

eerstgenoemden, in de waan verkerende, dat de Staat wel betaalt, stellen te hoge eisen aan 

hun nieuwe boerderij en worden hierbij dikwijls gesteund door hun architect, die in het 

algemeen ook de neiging heeft de plannen ruim op te zetten en kostbaarder te detailleren 

dan strikt noodzakelijk is. Immers hoe beknopter een plan, hoe meer studie dit vereist en 

hoe duurder een gebouw, hoe hoger het honorarium. Hierbij komt, dat veel architecten 

overladen zijn met werk en dat slechts weinigen onder hen voldoende kennis van het 

boerenbedrijf bezitten. [...] Het is derhalve niet meer dan natuurlijk, dat vele der 

ingeleverde plannen moeten worden afgekeurd [...]. Bezuinigingen van tien à twintig 

duizend gulden op één boerderij behoren tot de normale verschijnselen.’
74
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Er kan vanuit gegaan worden dat deze getallen vooral de grote bedrijven (> 25 hectare) 

betroffen. Maar het betekende toch wel een behoorlijk percentage, aangezien de 

bouwkosten van grote veebedrijven op klei en veen tussen de 90.000 en 140.000 gulden 

lagen, van grote akkerbouw- en gemengde bedrijven op klei en veen tussen de 65.000 

en 100.000 gulden, van grote zaadbedrijven op klei tussen de 80.000 en 110.000 gulden 

en van grote gemengde bedrijven op zand tussen de 60.000 en 90.000 gulden.
75

 Om de 

geconstateerde problemen te voorkomen, stelde het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

– met behulp van de adviescommissies – woningnormen vast die in 1947 werden 

ingevoerd. Daarbij mocht de grootte van de bedrijven in steen worden uitgedrukt, zoals 

uit onderstaand overzicht blijkt. 

 

Normen voor de woninginhoud van wederopbouwboerderijen
76

 

 
Bedrijfsgrootte in ha Woninginhoud in m

3 

1 t/m 4 300 m
3
 incl. spoelkeuken 

5 t/m 10 300 m
3
 excl. spoelkeuken 

11 t/m 15 350 m
3
 excl. spoelkeuken 

16 t/m 25 400 m
3
 excl. spoelkeuken 

26 t/m 32 450 m
3
 excl. spoelkeuken 

33 t/m 40 500 m
3
 excl. spoelkeuken 

meer dan 40 600 m
3
 excl. spoelkeuken 

 

 

Wegens de hogere bedrijfsresultaten werd 1 hectare intensieve tuingrond of boomgaard 

gelijkgesteld met 5 hectare bouw- of grasland. Voor kleinere bedrijven met gezinnen 

van meer dan zeven personen gold dat de woningen per twee kinderen 25 m
3
 groter 

mochten zijn tot een maximum van 400 m
3
. En in gebieden waar de gemiddelde 

gezinsgrootte hoger lag dan in andere gebieden (Noord-Brabant en Limburg) werd een 

minimum gehanteerd van 340 m
3
.
77

  

De normen waren afgestemd op de woningnormen voor eengezinshuizen van de 

Centrale Directie voor de Volkshuisvesting, maar lagen wel daarboven. Dit werd 
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verklaard door aan te nemen dat boeren, in tegenstelling tot arbeiders, voor lange tijd 

gebonden waren aan hun woningen:  

‘de boer kan niet […] als de arbeider proberen een grotere woning te krijgen en het is 

derhalve redelijk, dat zijn woning aan iets hogere eisen moet voldoen dan een 

arbeiderswoning. Bovendien werken dikwijls zijn volwassen kinderen mee in het bedrijf 

en is samenwoning met op leeftijd zijnde ouders geen uitzondering’,  

 

aldus Van Eck.
78

 Daar kwam nog bij dat de meeste boeren door de opgestelde normen 

toch al kleinere woningen kregen dan ze gewend waren. 

Wie een groter gebouw wilde, moest de vergroting zelf en zonder financiële 

ondersteuning van de Nederlandse overheid betalen. Om te voorkomen dat er te 

kostbare boerderijen zouden ontstaan, zette het Bureau Wederopbouw Boerderijen een 

zogenoemde ‘luxelijst’ op, waarin alle onderdelen en wijzen van afwerking genoemd 

werden, die door de eigenaar zelf betaald moesten worden indien ze gewenst waren. De 

lijst geeft daarmee tegelijk – omgekeerd geredeneerd – een beeld van wat het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen voldoende achtte voor een goed functionerende boerderij. 

Eigenaren moesten onder andere zelf betalen: metselverbanden voor spouwmuren 

anders dan halfsteensverband; zonder noodzaak boven het dakvlak opgaande muren; 

natuurstenen dorpels en neuten uitgezonderd voor de hoofdingang van de woning; 

natuurstenen stoepen, terrassen, deur- en raamomlijstingen; terazzo-afdekkingen op 

stoepen en terrassen; dakbedekkingen van geglazuurde pannen; regenputten tenzij 

voorheen aanwezig; bliksembeveiliging tenzij voorheen aanwezig; smeedijzeren 

sierhekken; terrazzo-vloeren in spoelkeukens en bedrijfsruimten; betonvloer in tas- of 

dorsruimten tenzij voorheen aanwezig; vensterbanken en schoorsteenmantels van hard 

hout; stalen deurkozijnen en deuren; rolluiken en raamluiken; meer dan één pomp in de 

woning en meer dan één in het bedrijfsgedeelte; meer dan één wc in de woning; 

badkuipen, dubbele (vanaf 1950 ook enkele) wastafels, boilers en doorstroomapparaten 

tenzij voorheen aanwezig; elektriciteit tenzij voorheen aanwezig; meer dan één lichtpunt 

en één stopcontact in woonvertrekken met uitzondering van de spoelkeuken en de 

voornaamste vertrekken waar twee stopcontacten mochten worden aangebracht; 

lichtpunten in kasten; parketvloeren; glas in lood; behangen van andere ruimten dan 

woon- en slaapkamers; centrale verwarming tenzij voorheen aanwezig.
79

 Verder schreef 
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de luxelijst een zuinig gebruik voor van betonwerk, metselwerk, werken in gebouwde 

steen, werken in niet gebakken kunststeen, tegelwerken en naadloze vloeren, straatwerk, 

timmerwerk, hang- en sluitwerk, metalen constructiewerk, smeedwerk, 

koperslagerswerk, loodgieterswerk, elektrische installaties, dakdekkerswerk, diverse 

dekvloeren, glas- en schilderswerk en behangwerk. In principe wilde men voorkomen 

dat boeren, die wel de financiële mogelijkheden hadden, het door de overheid 

voorgeziene bouwvolume overschreden – materialen en arbeidskrachten werden immers 

steeds schaarser. Eind 1948 werd bepaald dat de bouwsom met niet meer dan 20 procent 

mocht worden overschreden door bijbetalingen van boeren.
80

  

Naast limitering van het bouwvolume voor het woongedeelte probeerde het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen ook het bouwvolume van het bedrijfsgedeelte te 

bepalen. Hierbij speelden meer factoren een rol dan bij het woongedeelte. Het 

bouwvolume werd berekend aan de hand van het soort bedrijf, de grootte en de 

individuele behoefte aan verschillende bouwonderdelen, zoals tasruimten, hangaars, 

stallen en bergruimten.
81

 Ook hier was het de taak van de adviescommissies om de 

betroffen bedrijven te classificeren. Doordat zowel het bouwvolume van het 

woongedeelte als ook het bouwvolume van het bedrijfsgedeelte bekend waren, konden 

de bouwkosten makkelijk worden uitgerekend en gefixeerd voordat aan de bouw werd 

begonnen. Het Bureau Wederopbouw Boerderijen had voor de berekening van de 

kosten matrices ontworpen waarmee men in principe onafhankelijk was van de 

begrotingen door de individuele architecten.
82

 De daadwerkelijke kosten van een 

wederopbouwboerderij moesten dan onder de uitgerekende ‘stopprijs’, zoals die werd 

genoemd, blijven. De boerderijen moesten sober en zo eenvoudig mogelijk uitgevoerd 

worden. Daarbij eiste het Bureau Wederopbouw Boerderijen modernisering. Deze had 
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in hoofdzaak betrekking op de stallenbouw, en dan in het bijzonder op brandveiligheid, 

stalhygiëne en een efficiënte indeling, en was in de gefixeerde bouwkosten inbegrepen.  

De overheid stimuleerde de eigenaren ook om de bouwkosten nog verder te 

drukken. Dat kon bijvoorbeeld door inkrimping van het bouwvolume. Bleven de 

bouwkosten van boerderijen, die bij kostenbesparing tegelijk nog een efficiënte 

bedrijfsvoering mogelijk maakten, ver onder de vooraf berekende som, dan kwam dit 

ten bate van het kostenaandeel van de eigenaar.
83

 Indien mogelijk moest voor de 

wederopbouw gebruik gemaakt worden van bouwrestanten van de verwoeste 

boerderijen, zoals kelders, funderingen, muren, beerputten en vloeren. De bouwkosten 

van deze elementen werden dan afgetrokken van de totale bouwkosten. Ook door het 

gebruik van eerdere noodvoorzieningen als stallen en bergruimten wilde het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen kosten besparen bij de wederopbouw.
84

 

Een verdere manier om besparing van de bouwkosten én modernisering te 

bereiken, was architectonische standaardisatie. Bij de bouw van gestandaardiseerde 

boerderijen kon bespaard worden op het honorarium van de architecten. Bovendien kon 

één aannemer met dezelfde werklieden in een regio waar veel boerderijen tegelijk 

moesten worden gebouwd, de boerderijen ‘aan de lopende band’ bouwen. In het 

bijzonder bij de bouw van kleine boerderijen (van bedrijven onder de 10 hectare) 

verwachtte het Bureau Wederopbouw Boerderijen verbetering door standaardisatie. De 

bouwkosten waren relatief hoog en de ontwerpen vereisten veel aandacht omdat ernaar 

gestreefd moest worden dat elke vierkante meter zo nuttig mogelijk gebruikt kon 

worden. ‘En aan deze voorbereiding ontbreekt in verband met het vele werk, dat de 

architecten onderhanden hebben, gewoonlijk zeer veel’,
85

 aldus Van Eck in 1947. Uit 

onderstaande tabel blijkt hoe groot het aandeel kleine verwoeste boerderijen per 

provincie was. 
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Grootte van verwoeste boerderijen (1947)
86

 

 

Provincie Bedrijfsgrootte in ha Totaal 

 > 35 35-25 25-15 15-5 > 5  

Groningen 85 27 23 40 24 199 

Friesland 17 9 5 24 5 60 

Drenthe 6 7 30 75 45 163 

Overijssel 9 21 73 265 141 509 

Gelderland 119 132 254 783 965 2253 

Utrecht 3 7 25 45 47 127 

Noord-Holland 40 15 50 56 17 178 

Zuid-Holland 47 26 42 51 39 205 

Zeeland 136 74 144 299 122 775 

Noord-Brabant 117 205 612 1248 521 2703 

Limburg 27 43 176 552 382 1180 

Totaal 606 566 1434 3438 2308 8352 

 

 

De tabel laat zien dat het percentage kleine boerderijen over het algemeen groot was. 

Rond 70 procent van de verwoeste boerderijen hoorde bij bedrijven van minder dan 15 

hectare. Juist in de provincies die het zwaarst getroffen waren was dit percentage hoog, 

in Gelderland, Limburg en Overijssel lag het zelfs bij 80 procent. Deze drie provincies 

beschikten ook over de hoogste percentages verwoeste boerderijen van bedrijven onder 

5 hectare: 43, 32 en 28 procent. 

De standaardisatie die het Bureau Wederopbouw Boerderijen plande en waarvoor 

het in 1947 begon met voorstudies, was dan ook bedoeld voor de provincies Gelderland, 

Limburg, Overijssel, Noord-Brabant en Zeeland.
87

 De standaardisatie, waarvan 

trouwens niet duidelijk is of zij inderdaad werd doorgevoerd, zou rekening houden met 

streekgebonden architectuur in deze provincies.  

Vanaf de reorganisatie van het Bureau Wederopbouw Boerderijen tot Afdeling 

Boerderijenbouw werd de nieuwbouw van boerderijen gepropageerd die geen 

streekeigen karakteristieken meer toonden. Ik zal hier nog uitgebreid op terugkomen 

omdat naar aanleiding ervan een heftige discussie ontstond over de pro’s en contra’s 

van uniforme boerderijbouw, waarbij kwesties rond de modernisering van de landbouw 

en het behoud van regionale tradities een centrale rol speelden. De stopprijs zou de hele 

wederopbouwperiode blijven berusten op de bouw van traditionele boerderijtypen. 
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3.5 Visies van het Bureau Wederopbouw Boerderijen op modernisering en traditie 

 

Van het begin af aan zag het Bureau Wederopbouw Boerderijen de wederopbouw als 

kans om de boerderijen te moderniseren. Wat het woongedeelte betreft, vertrouwde het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen op de Woningwet die in 1901 vastgesteld en in 1921 

en 1931 aangepast was.
88

 Het bureau bemoeide zich des te meer met het 

bedrijfsgedeelte. Het werd als voorwaarde gezien dat de nieuwe boerderijen een 

landbouwtechnisch verantwoorde bedrijfsvoering konden garanderen en daardoor de 

landbouw op een hoger plan gebracht kon worden. De wederopbouwboerderijen 

moesten voldoen aan eisen inzake efficiënte indeling, hygiëne, verlichting en 

luchtverversing. Ook de brandveiligheid moest door de nieuwe gebouwen gegarandeerd 

worden; jaarlijks brandden honderden boerderijen af en kwamen duizenden stuks vee 

om in de vlammen. Om tot de gewenste verbeteringen te komen, werden in 

samenwerking met de adviescommissies centrale richtlijnen opgesteld. Deze leidden 

ertoe dat wederopbouwboerderijen in het hele land zekere overeenkomstige 

eigenschappen vertoonden. De richtlijnen waren duidelijk ingegeven door de ervaringen 

die in de Wieringermeer waren opgedaan. Concreet bepaalden zij (ongeacht of het 

vroegere of latere, aangepaste richtlijnen betrof) dat de wederopbouwboerderijen 

voorzien moesten zijn van stevige brandmuren tussen het – meestal zich onder één dak 

bevindende – woon- en werkgedeelte, en dat er slechts één deuropening mocht zijn 

tussen het woon- en werkgedeelte. De vloeren van de stalzolders moesten voorts zijn 

gebouwd van brandvrije holle bakstenen met betonskelet (perforastenen). Dit droeg bij 

aan de brandveiligheid van de stallen en maakte de stallen hygiënischer ten opzichte van 

de oude boerderijen waarvan de zolders uit slieten (lange dunne boomstammen) of 

houten planken hadden bestaan en stof tussen de planken door naar beneden kon vallen. 

In de boerderijen van het type ‘hallehuis’ die bijvoorbeeld voorkwamen in de 

Grebbestreek, verdwenen door het optrekken van gelijke zolders over de hele 

oppervlakte van de boerderijen de zogenoemde hildes, aparte lage ruimtes boven de 

stallen in de zijbeuken, waar hooi en/of stro werd opgetast en waar soms ook de 

knechten en/of boerenzoons sliepen (afb. 3.8). Bovendien werd de in het midden van de 

stallen gelegen deel lager en smaller. Een hoge en breede deel was ook niet meer nodig 

omdat daar door de opkomst van het machinale dorsen niet meer handmatig met de 
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vlegel gedorst werd.
89

 De stallen van de wederopbouwboerderijen moesten verder over 

voldoende naar buiten openende deuren beschikken (één deur voor elke vier paarden en 

één deur voor elke twaalf koeien). Ook moesten de bevestigingsmiddelen voor de 

koeien makkelijk los te maken zijn, zodat het vee in geval van brand snel naar buiten 

kon worden gebracht. Voor een goede hygiëne – onder andere essentieel voor een goede 

schone melkwinning – moesten zorgen: grupstallen met mestgoot in plaats van 

potstallen die nog in de oude boerderijen waren voorgekomen en waar het vee op de 

eigen mest stond; een minimum stalinhoud per stuk vee; koestallen van 2,40 m hoogte 

en 5 m breedte (per rij koeien); automatische drinkwaterbakjes voor telkens een of twee 

koeien zodat besmetting (bijvoorbeeld met tuberculose) van het vee onderling kon 

worden voorkomen; gladde afgewerkte muren achter de – nu bredere – mestgangen in 

de koestallen; een aparte ruimte voor melkkoeling; een waterdichte afwerking van de 

stallen; stalvloeren uit beton; waterdichte gierafleidingen met stankafsluiting en 

waterdichte gierkelders; varkensstallen zonder open verbinding naar de melkveestallen 

en met afzonderlijke ruimtes voor voederbereiding; mestvaalten op minstens vijf meter 

afstand van de melkveestallen. Voor voldoende aanvoer van daglicht en lucht waren 

nodig: ramen van samen minstens 1/15 van de oppervlakte van de stalruimtes; 

invoeropeningen voor lucht van minstens 1/100 van de oppervlakte van de stalruimtes 

die door betonnen ramen met ventilatiekleppen gerealiseerd werden; ventilatiekokers in 

de stalplafonds. Door deze elementen voor lucht- en daglichtverzorging kregen de 

gevels van de wederopbouwboerderijen een van de oude boerderijen afwijkende 

indeling.
90

 Om effectief te kunnen werken, werden sommige boerderijen ook verplaatst 

of verhoogd. Op grond van de voortschrijdende mechanisatie, na de oorlog met steun 

van de Marshallhulp, werden soms trekkerboxen en andere ruimtes voor de berging van 

machines toegevoegd aan de boerderijen. 

Waarschijnlijk is dat het Bureau Wederopbouw Boerderijen detailtekeningen van 

verschillende elementen aan architecten als voorbeeld verstrekte zoals ook de Afdeling 

Boerderijenbouw dat in de jaren vijftig deed. Deze detailtekeningen bevatten onder 

andere ramen met ventilatiedorpels, ventilatiekokers, standafscheidingen, 
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vastzetinrichtingen en drinkwatervoorzieningen voor koeien, deuren, grup- en 

voergootprofielen en gehele stalprofielen (afb. 3.9, 3.10).
91

  

Naarmate men meer ervaring opdeed en naarmate materiaalschaarste groter en 

kostenkwesties nijpender werden, werden de richtlijnen aangepast. Dit gebeurde 

meermalen in de loop der jaren.
92

 Deze aanpassingen betroffen vooral restricties op het 

gebied van de kostbaarheid en hoeveelheid van het te gebruiken materiaal, tenzij de 

eigenaar wilde bijbetalen. Ook de eerder genoemde ‘luxelijst’ was een onderdeel van de 

aanpassingen van de richtlijnen voor de wederopbouw. Herhaaldelijk werd duidelijk 

gemaakt dat dure constructies vermeden en de bouw sober uitgevoerd moest worden 

(afb. 3.11).  

Op basis van overeenkomstige criteria hadden Van Eck en zijn staf ook al op het 

nieuwe land moderne boerderijen ontwikkeld. Dit hadden zij in alle vrijheid gedaan en 

zonder zich direct gebonden te voelen aan bestaande bouwtradities, waardoor, zoals 

beschreven, nieuwe boerderijvormen waren ontstaan. Maar toen Van Eck en zijn staf in 

1940 het Bureau Wederopbouw Boerderijen gingen bemannen, richtte Van Eck zich 

meteen – op de dag na zijn benoeming – met een toespraak die in verschillende 

(landelijke) kranten gepubliceerd werd tot een breed publiek:  

‘Wij dienen rekening te houden met de verschillende wijzen van bodemgebruik en zelfs 

als wij daarmee rekening hielden, dan nog zouden wij het beroemde Wieringermeertype 

niet overal willen bouwen, om de eenvoudige reden, dat de boeren in bepaalde streken 

aan hun eigen boerderijenbouw gewend zijn en het een inbreuk op de traditie zou zijn, als 

wij overal dezelfde boerderijen zouden gaan neerzetten. Iedere streek heeft zijn eigen 

boerenhoeven en het is allerminst ons plan om daarvoor in de plaats nu maar een 

uniforme boerderij te zetten, hoe goed die op zichzelf ook is. Wat wij wel zullen doen is, 

de bestaande typen verbeteren en daarbij komen ons de ervaringen uit de Wieringermeer 

uitstekend van pas.’
93

  

 

Hiermee maakte Van Eck het publiek rijp voor kwesties van uniformiteit en regionale 

variabiliteit die hij in het kader van de wederopbouw zag aankomen en die reeds 

speelden in de context van de boerderijbouw zoals hierna duidelijk zal worden. Hij nam 

deze kwesties serieus en trachtte de vrees weg te nemen dat de nieuwe boerderijen 

zouden gaan lijken op die in de Wieringermeer en daarmee te sterk zouden afwijken van 
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de in de regio bekende traditionele vormen, nog voordat deze vrees ergens door iemand 

geuit was.  

Het blijft onduidelijk of Van Eck dat alleen maar deed om de wederopbouw 

soepel te laten verlopen zonder tegenwind van voorstanders van het behoud van 

regionale bouwtradities (zie hoofdstuk vier) of dat hij hiervan ook zelf gecharmeerd 

was. Er zijn aanwijzingen dat ook het tweede waar is: Van Eck zou – in tegenstelling tot 

zijn latere opvolger – steeds het belang van regionale bouwtradities blijven 

benadrukken. Hij zou een nauwe band met de onderzoeker en liefhebber van historische 

boerderijen R.C. Hekker ontwikkelen en zich sympathisant tonen van de 

heemschutbeweging.
94

  

Om de ‘eigen’ boerderijbouw, zoals Van Eck die noemde, te handhaven, werden 

plaatselijke architecten ingeschakeld die bekend waren met regionale bouwtradities. De 

rayon- en districtbureaus van het Bureau Wederopbouw Boerderijen fungeerden daarbij 

als ondersteunende basis enerzijds en als beslissende instanties anderzijds. Het waren 

immers deze bureaus die de bouwtekeningen beoordeelden. Daarbij werd – naast de 

modernisering van de boerderijen – ook gelet op esthetische kwaliteiten die gezien 

werden in het aanhouden van streekgebonden tradities bij de bouw. Hiermee bedoelde 

men vooral de uiterlijke vorm van de boerderijen en in het verlengde daarvan het 

boerderijtype en de materiaalkeuze voor de buitenkant (bakstenen, hout). Bij de 

materiaalkeuze werd echter een belangrijke concessie gedaan die ook weer uitgelegd 

werd in verschillende dagbladen, zoals bijvoorbeeld in ‘De Tijd’: 

‘[…] het typische strooien dak, dat aan het landschap een zoo bijzonder warme sfeer gaf, 

[zal] verdwijnen. Dit is zeker jammer, maar het pannendak vermindert in hoge mate de 

brandbaarheid, hetgeen van groot economisch voordeel is, als men weet dat het rieten dak 

meermalen oorzaak van dorpsrampen is geweest.’
95

 

 

Het Bureau Wederopbouw Boerderijen bevorderde de streekgebonden wederopbouw 

door een extra maatregel: het liet van het begin af aan reconstructieschetsen van de oude 

verwoeste boerderijen maken door de architecten die hen dan als inspiratiebron konden 

dienen.  
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3.5.1 Boerderijendocumentatie ter bevordering van een streekgebonden wederopbouw 

  

In de eerste jaren van de tweede wederopbouw werd het beleid om modernisering met 

het streekeigene te verenigen vervolgd. Voor dit doel nam het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen in de zomer van 1946 het initiatief om karakteristieke historische 

boerderijen in de verschillende regio’s van Nederland op te meten. De opmetingen 

waren bedoeld om het gebruik van streekeigen elementen te bevorderen bij de 

wederopbouw en bovendien konden zij een overzicht bieden van de verschillende 

boerderijvormen die er waren in Nederland.
96

 Voordat besloten werd de documentatie 

zelf ter hand te nemen, werd onderzocht of het Bureau Wederopbouw Boerderijen op 

resultaten van eerdere documentatieprojecten kon teruggrijpen.  

In Nederland had reeds het een en ander plaatsgevonden op het gebied van 

boerderijdocumentatie (i.e. de documentatie van het bestand aan historische 

boerderijen) en historisch boerderijonderzoek (i.e. het onderzoek naar historische 

boerderijen). Deze vormden de historische context voor de documentatieactiviteiten van 

het BWB en zullen daarom in de volgende passage behandeld worden. 

 

In de negentiende eeuw verrichtte een aantal boerderijdocumentalisten studies met het 

doel de landbouwbedrijfsgebouwen te verbeteren voor de zich geleidelijk vernieuwende 

landbouw.
 97

 Zo stond ook de eerste landelijke overzichtspublicatie van Nederlandse 

boerderijvormen uit 1875 in het teken van de verbetering van de bedrijfsgebouwen.
98

 

Het eerste boerderijonderzoek ging een geheel andere kant op: het diende niet de 

landbouw, maar het diende als hulpwetenschap voor dialectonderzoek en volkskundige 

vraagstellingen. De focus lag niet op de boerderijen zelf, maar op de vraag hoe in de 

bouwwijze van boerderijen continuïteiten te zien waren naar een ‘Germaans verleden’. 

Vanuit de gedachte dat de boerenbevolking conservatief zou zijn waar het de constructie 

van het boerenhuis en de inrichting van de stallen betrof, meende men in de boerderijen 

tradities te herkennen uit de protohistorie. Vanuit deze aanname werden 

overeenkomsten vermoed tussen de verschillende streekgebonden boerderijtypen in het 
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land en de geografische verdeling van de Friese, Frankische en Saksische 

volksstammen. In Zuid-Limburg zou de vorm van de boerderijen beïnvloed zijn door de 

Romeinse occupatie. De stammentheorie was ontwikkeld door de indogermanist Johan 

Hendrik Gallée (1847-1907) en voor het eerst gepubliceerd in zijn gedeeltelijk postuum 

verschenen studie ‘Het Boerenhuis in Nederland en zijne bewoners’ (1907-1908).
99

 

Gallée onderkende wel dat de boerderijen in de loop der geschiedenis een ontwikkeling 

hadden doorgemaakt, maar hij legde de nadruk op het gelijkblijvende statische dat in 

zijn ogen wezenlijk was. Om de statische aspecten te herkennen, verrichte hij een 

grootscheeps historisch onderzoek, stelde hij een eerste landelijke typologie van 

boerderijvormen op en gaf hij voor het eerst een min of meer sluitende verklaring voor 

het ontstaan van de verschillende boerderijentypen in Nederland. Daarmee is Gallée de 

grondlegger van het historisch boerderijonderzoek in Nederland. Hij volgde met zijn 

onderzoek een romantische stroming die ook internationaal volop in de belangstelling 

stond: de zoektocht naar geografische grenzen van de bewoningsgebieden van 

protohistorische volksstammen.
100

 De inzichten die men in deze samenhang juist ook op 

het gebied van de boerderijbouw meende verworven te hebben, zouden later door de 

Duitse bezetter en Nederlandse germanofiele volkskundigen geïnstrumentaliseerd 

worden om een stamverwantschap tussen Nederland en Duitsland aan te tonen en 

annexatieplannen te legitimeren, zoals in hoofdstuk vier besproken zal worden. 

Gallée was het uiteindelijk ook die een eerste pleidooi hield voor de stichting van 

een Nederlands volkskundemuseum, het latere openluchtmuseum in Arnhem.
101

 Hij 

dacht concreet aan de presentatie van de ‘inrichting van boerenhuizen en schuren in de 

verschillende streken van ons land’, omdat deze eeuwenlang niet veranderd zouden 

zijn.
102

 Het onderzoek van Gallée en de publicatie ervan leidden ertoe dat historisch 

geïnteresseerde onderzoekers uit andere disciplines hun aandacht vestigden op de 

landelijke bouwkunst. Voor het eerst werd ook in volkskundige literatuur aandacht 

besteed aan boerderijen en het aantal regionale publicaties over boerderijen nam toe.
103
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In de jaren dertig van de twintigste eeuw werden veel van Gallées theorieën en 

interpretaties door de Friese landbouwleraar en boerderijonderzoeker Klaas Uilkema 

(1873-1944) ontkracht. Uilkema was de eerste die boerderijen in hun historische 

ontwikkeling onderzocht louter omwille van het vergroten van de kennis van het object 

zelf. Hij beschouwde boerderijen a priori als product van een voortdurend proces van 

verandering, richtte zich dus in tegenstelling tot Gallée niet op statische aspecten, maar 

op dynamische ontwikkelingen, en nam de bedrijfsvoering en de functie van de 

gebouwen als vertrekpunt om de verschijningsvorm van de boerderijen te verklaren: aan 

veranderingen in de gebouwen moest een bedrijfstechnische verandering ten grondslag 

liggen. Zo ontdekte Uilkema onder andere dat de Noord-Brabantse langgevelboerderij 

geenszins beschouwd kon worden als ‘Frankisch’, maar zich in de zeventiende en 

achttiende eeuw ontwikkeld had uit het hallehuis, het ‘Saksische type’. En ook voor 

Limburg ontdekte hij dat de gesloten hoeve, die Gallée had teruggevoerd op de 

Romeinse villa, van recente datum was: geleidelijke uitbreidingen in de laatste paar 

eeuwen hadden stapsgewijs tot de carrévorm geleid.
104

 Het zijn opvattingen die ook 

tegenwoordig nog geldig zijn. 

In de jaren twintig was Uilkema door een overheidscommissie in staat gesteld een 

uitgebreide documentatie van Nederlandse boerderijen aan te leggen en hij deed 

daarvoor grondig veldonderzoek. Uilkema publiceerde echter maar weinig 

onderzoeksresultaten en zijn zeer rijke documentatie van honderden boerderijen – 

bestaande uit tekeningen, foto’s en interviews met bewoners – was jarenlang niet 

toegankelijk. Slechts een kleine groep boerderijonderzoekers, waaronder Robert 

Cornelis Hekker die een bijzondere rol zou krijgen bij de wederopbouw van 

boerderijen, was bekend met de op Uilkema’s documentatie gebaseerde inzichten over 

een dynamische ontwikkeling van de boerderijbouw.
105

 Uilkema’s materiaal werd pas 

aan het begin van de jaren gegentig door het proefschrift van historica Ellen van Olst 

toegankelijk.
106

  

Het oorspronkelijke uitgangspunt voor Uilkema’s studie was – net zoals bij de 

eerste boerderijdocumentalisten – interesse in de rundveestalling, met name in de oude 

                                                                                                                                               
gebruikt, en wel veel ongenuanceerder dan Gallée dat zelf deed, en zijn stammentheorieën zonder 

scrupules worden aangehaald in de populaire boerderijliteratuur. 
104

 Van Olst, Uilkema, 638. 
105

 Van Olst, Uilkema, 165-167, 187, 188. 
106

 Van Olst, Uilkema. 



66 

 

stallenbouw en in stalvernieuwing. Bedrijfstechnische aspecten zouden in Uilkema’s 

documentatiewerk altijd prevaleren boven esthetische aspecten. Zijn werk staat in de 

traditie van een rationalistische visie op boerderijen als instrumenten van de boer. Dat 

neemt niet weg dat Uilkema’s belangstelling verschoof van een zuiver 

landbouwkundig-rationalistische benadering van de boerderijen naar een historische. 

Zijn overwegingen berustten echter nooit op een nostalgisch pleidooi om oude 

bouwkunst te bewaren.
107

  

Dit vormt een tegenstelling tot veel boerderijdocumentalisten in de eerste helft 

van de twintigste eeuw, die vaak architecten waren. Bij hen lag het behoud van oude 

bouwbestanden en het streven naar nieuwe eigentijdse boerderijen in een streekeigen 

vormentaal aan de documentatieactiviteiten ten grondslag, met als gevolg dat de 

aandacht voor de buitenkant van boerderijen en voor esthetische normen toenam. Het 

documentatiewerk van het Bureau Wederopbouw Boerderijen staat in de traditie van 

deze documentatieactiviteiten. De schoonheid en de schilderachtigheid van de 

historische architectuur stonden centraal in het werk van de documentalisten en 

prevaleerden vaak boven de aandacht voor de functie van de boerderijen – een 

opvallende contradictie tot de daadwerkelijke modernisering van de landbouw in 

dezelfde tijd. Toch heeft deze modernisering er alles mee te maken. De toenemende 

welvaart (met uitzondering van tijden van crises) en de modernisering van de landbouw 

leidden tot afbraak en grootschalige vernieuwing van historische boerderijen. De 

nieuwe boerderijen weken door hun moderniteit en door hun relatieve uniformiteit af 

van de oude omringende bebouwing, zowel uiterlijk als ook in schaal. Daar kwam bij 

dat een verstedelijking van het platteland plaatsvond, die er ook toe leidde dat 

stijlkenmerken uit de villabouw en uit stadshuizen, bijvoorbeeld erkers, toegepast 

werden op boerderijen. Tevens werden nieuwe, niet-stadse decoratieve elementen 

toegevoegd, zoals gezaagde windveren.
108

 In kringen van streekliefhebbers, 

oudheidkundig geïnteresseerden en architecten maakte men zich zorgen over de 

verdwijnende ‘landelijke schoonheid’
109

 en diversiteit op het platteland. Met noodkreten 

in kranten en andere publicaties vestigden de boerderijliefhebbers de aandacht van het 
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brede publiek op oude boerderijen en de esthetische waarde daarvan en pleitten zij voor 

het behoud. Architecten zagen in de vormgeving van de historische boerderijen een 

schoonheidsideaal dat hen als voorbeeld kon dienen voor nieuwe 

plattelandsarchitectuur.  

Een van de eerste architecten die zich in dit kader met de historische 

boerderijbouw bezighield, was J. Verheul Dzn (1860-1948). Zijn interesse ging uit naar 

het ‘vastleggen van het onbewust ontstane architectonisch schone in zijn eigen sfeer en 

coloriet.’
110

 Daarvoor documenteerde hij vanaf het begin van de jaren twintig ongeveer 

vijfhonderd objecten in Zuid-Holland. Ook de architect Herman van der Kloot Meijburg 

(1875-1961) maakte in het begin van de eeuw overal in het land schetsen van oude 

boerderijen. In 1908 publiceerde hij het boek ‘Tachtig schetsen van boerenhuizen in 

Nederland’
111

 dat bij de derde druk in 1920 nog uitgebreid werd met tien schetsen. Hij 

richtte zich met zijn boek tot een groot publiek: tot de ‘schaar van leken, die zich tot ons 

landelijk schoon voelen aangetrokken en in het bijzonder tot hen, die door den aard 

hunner positie eenigen invloed ten goede op het behoud en ontwikkeling onzer 

landelijke bouwkunst kunnen uitoefenen.’
112

 In 1930 verscheen zijn boek ‘Bouwkunst 

in de stad en op het land’ dat verschillende malen werd herdrukt. Daarin liet Van der 

Kloot Meijburg voorbeelden zien van – volgens hem – goede en slechte nieuwe 

boerderijbouw, van hoe het wél en hoe het níet moest.
113

 Een boerderij moest volgens 

hem een harmonische verbinding hebben met de streek en de omringende natuur en 

historische boerderijen waren hier een goed voorbeeld van. Hoe belangrijk het bewaren 

van oude boerderijen voor hem was, blijkt uit het feit dat hij van 1912 tot 1941 

secretaris was van de Commissie van Bijstand van de Vereeniging ‘Het Nederlandsch 

Openluchtmuseum’ en tevens architect van het museum.
114

 Hoe belangrijk het bouwen 

van streektypen voor hem was, laten zijn activiteiten als architect zien. 

Een andere boerderijdocumentalist was de architect Jan Jans (1893-1963), die in 

het vierde hoofdstuk nog uitgebreider aan bod zal komen. Zijn belangstelling ging 
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vooral uit naar de bouwkunst in Oost-Nederland. Volgens Jans zou in de nieuwbouw 

veel meer teruggegrepen moeten worden op oude vormen. Deze gebruikte hij dan ook 

als inspiratie voor zijn eigen architectonische activiteiten. Daarnaast publiceerde hij 

vanaf 1928 verschillende artikelen waarin hij de schoonheid van oude bouwkunst prees. 

In 1941 begon Jans aan een documentatieproject over historische boerderijen in het 

oosten van het land. Een beloofd overzicht als eindresultaat bleef echter uit. Pas in de 

jaren zestig werd veel van het door Jans verzamelde materiaal opgenomen in de 

postuum verschenen publicatie ‘Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland’.
115

 Ook de 

architect Brandts Buys (1908-1983) pleitte voor nieuwbouw van boerderijen met een 

traditioneel streekeigen uiterlijk.
116

 In 1940 werkte hij kort voor het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen en tussen 1941 en 1946 was hij in dienst van de Directie van 

de Wieringermeer.
117

 Terwijl hij zich daar met nieuwbouw bezighield, deed hij 

tegelijkertijd veldwerk voor een onderzoek over historische boerderijen in Noord-

Holland. Ook dit onderzoeksproject leidde pas decennia later tot een publicatie.
118

 

 

De bezetting leidde tot veel aandacht voor historische boerderijen: enerzijds uit behoefte 

aan het benadrukken van het Nederlands ‘eigene’ en anderzijds – lijnrecht 

tegenovergesteld – vanuit de wens om een stamverwantschap tussen Nederland en 

Duitsland aan te tonen.
119

 In hoofdstuk vier wordt hier uitvoerig op ingegaan. De 

toegenomen waardering had onder andere als gevolg dat de documentatie van 

historische boerderijen een meer institutioneel karakter kreeg: de vijftiende 

Monumentendag was in 1940 geheel gewijd aan landelijke bouwkunst en in 1941 werd 

de Stichting Documentatie Landelijke Bouwkunst opgericht op initiatief van de Bond 

Heemschut, de Bond van Nederlandse Architecten en het Genootschap Arti et 

Amicitiae. De stichting had als doel oude bouwwerken op te meten en te tekenen 

teneinde het materiaal te gebruiken bij restauratieprojecten.
120

 In hetzelfde jaar hield 

ook het Rijksbureau voor Monumentenzorg zich voor het eerst intensiever bezig met 

plattelandsarchitectuur. Het begon de regionale ‘Geïllustreerde Beschrijvingen’ – de 
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oudste taak van het bureau – aan te vullen met boerderijen, een categorie die tot dan toe 

vrijwel geen aandacht had gekregen. Hiervoor werd een documentatieproject gepland, 

Documentatie Landelijke Bouwkunst, dat bij wijze van proef in Groningen startte. De 

architect Siebe Jan Bouma kreeg de leiding. Vanuit zijn interesse in oude bouwkunst 

was Bouma van mening dat een agrarisch bouwwerk niet alleen een functie had als 

gebruiksobject in de landbouw: ‘Niet minder belangrijk is de rol die het heeft te 

vervullen als onderdeel van zijn omgeving […].’ Traditionele vormen zouden in het 

heden niet als ‘sentimentele ballast’ bestempeld moeten worden, maar juist uitgebouwd 

‘tot een gezonde hedendaagse bouwcultuur tot heil van de toekomstige schoonheid van 

stad en land’, aldus Bouma in 1941.
121

  

In 1942 verliet Bouma Groningen en werd hij directeur van het openluchtmuseum 

in Arnhem; hij nam de Documentatie Landelijke Bouwkunst mee. Het 

documentatieproject werd vanaf het voorjaar van 1943 grootscheeps uitgevoerd vanuit 

het museum. Het boerderijonderzoek maakte weliswaar al deel uit van de doelstellingen 

die bij de oprichting van het museum in 1912 waren geformuleerd, maar in feite was 

men tot dan toe nog niet aan documentatie en onderzoek toegekomen. De opbouw van 

de collectie, met name de verplaatsing van voorbeelden van verschillende gebouwtypen 

naar het museumterrein, had namelijk alle aandacht gevergd.
122

 Met behulp van de 

Documentatie Landelijke Bouwkunst meende men in de toekomst een richtlijn te 

kunnen opzetten voor de selectie van nieuwe museumobjecten. Bovendien was het doel 

een geschreven cultuurgeschiedenis van het Nederlandse boerenhuis te kunnen 

uitgeven. Uiteindelijk werden er meer dan vijfhonderd opmetingen en circa zesduizend 

foto’s gemaakt van landelijke bouwkunst (dorpskerken, dorpshuizen, molens, 

landarbeiderswoningen en boerderijen) in verschillende delen van het land, maar met 

een focus op de Noordzeekust en de Zuiderzeekust. In deze twee gebieden werd de 

oorspronkelijke situatie aangetast door de aanleg van de Atlantikwal en door 

inpolderingen. Op het hoogtepunt van het project werkten er meer dan vijftien mensen. 

Ook de eerder genoemde stichting was betrokken en ondersteunde het project vooral 

met technische adviezen. Met het einde van bezetting en oorlog kreeg het museum een 

nieuw beleid. Bouma stopte als directeur van het openluchtmuseum en werd in 1948 de 
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eerste directeur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
123

 Middelen en mankracht uit 

het documentatieproject waren nodig voor de wederopbouw en het project werd 

stopgezet. 

 

Robert Cornelis Hekker (1917-1990) was wetenschappelijk assistent geweest bij de 

Documentatie Landelijke Bouwkunst (afb. 3.12). Na de oorlog werkte hij als technisch 

ambtenaar in het hoofdkantoor van het Bureau Wederopbouw Boerderijen waar hij 

betrokken was bij het berekenen en tekenen van gierkelders. In 1946 kreeg hij de 

opdracht voor de boerderijendocumentatie ter ondersteuning van een streekgebonden 

wederopbouw. Eerdere documentatieprojecten hadden zich dan wel op streekgebonden 

factoren van de boerderijbouw gericht, zoals boven duidelijk werd, maar leverden, aldus 

Hekker, ‘weinig bruikbaars’ op. Over de Documentatie Landelijke Bouwkunst berichtte 

hij:  

‘Uit de verschillende opgezette en dikwijls onvolledige tekeningen […] kon geen 

overzichtelijk geheel samengesteld worden, terwijl daarbij het grootste gedeelte van het 

land niet vertegenwoordigd was. Hierop werd [door het BWB] besloten de documentatie 

zelf ter hand te nemen.’
124

  

 

De keuze welke boerderijen zo kenmerkend voor een bepaalde regio, zo streekeigen 

waren dat zij in aanmerking kwamen voor de documentatie van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen, werd voornamelijk bepaald door het advies van plaatselijke 

architecten en door Hekkers ruime voorkennis. In de inleiding van dit boek is er op 

gewezen dat zo’n keuze ook stereotypering kan betekenen. Dat echter uiteindelijk 

binnen korte tijd het relatief grote aantal van 144 over het hele land verspreidde 

boerderijen getekend en gedocumenteerd werd,
125

 laat zien dat Hekker en het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen stereotypering wilden voorkomen en variëteit wilden laten 

zien. Maar het documentatieproject werd wel op een andere manier door een zekere 

stereotypering getroffen, zoals Hekker in 1984 in een anekdotische terugblik berichtte. 

Hekker kreeg bij de opmetingen een buitendienstmedewerker toegewezen die niet 

bekend was met boerderijen. Hekker liet hem aan de hand van boeken zien en tekende 
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voor hem op welke boerderijen hij in de betreffende streken kon verwachten en diende 

op te meten. Toen de medewerker van zijn veldwerk terugkwam met een stuk of drie 

fotootjes waarop in de verte een boerderij te zien was en met zwart gevlekte 

transparentvelletjes met getekende plattegronden, moest Hekker constateren dat 

sommige van de ‘opgemeten’ boerderijen precies de voorbeelden toonden die hijzelf 

van tevoren uit zijn hoofd getekend had om zijn medewerker op het documentatiewerk 

voor te bereiden. De medewerker verdween toen ineens onverwacht en zou niet meer 

terug komen. Hekker corrigeerde diens werk en werkte het uit. Door de slechte 

infrastructuur na de oorlog was het echter niet mogelijk de opmetingen van de 

medewerker te controleren, aldus Hekker.
126

  

De 144 tekeningen van historische boerderijen werden de ambtenaren van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen ter beschikking gesteld ter inspiratie voor een 

streekgebonden wederopbouw (afb. 3.13, afb. 3.14). Bovendien verscheen in 1948 op 

basis hiervan een rapport, waarin Hekker aandacht besteedde aan de ontwikkeling van 

de Nederlandse boerderijen. Een samenvatting van het rapport werd in 1948 

gepubliceerd in ‘Specie. Maandblad voor ambtenaren in dienst van het ministerie van 

wederopbouw en volkshuisvesting’. Hierdoor werden ambtenaren van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen rechtstreeks ingelicht over historische boerderijen in 

Nederland.
127

 Het rapport zou later de basis vormen van Hekkers magnum opus (en 

tegelijk doctoraalscriptie in de kunstgeschiedenis) ‘De ontwikkeling van de 

boerderijvormen in Nederland’. Met dit uitgebreide artikel, waarin Hekker tevens een 

synthese gaf van het voorafgaande werk van andere boerderijonderzoekers, werd in 

Nederland voor het eerst een breed en diepgaand overzicht gepubliceerd van de 

boerderijgeschiedenis. Hekker gaf daarin een overzicht van de ontwikkelingen van de 

Nederlandse boerderijen en legde uit onder welke diverse omstandigheden de 

ontwikkelingsprocessen hadden plaatsgevonden. Daarmee weerlegde hij verhalen over 

continuïteiten in de boerderijbouw tot een ver Fries, Saksisch of Frankisch verleden. Hij 

stelde een nieuwe indeling van hoofd- en ondergroepen van historische boerderijtypen 
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op, uitgaande van een vijftal huisgroepen: de Friese huisgroep, de hallehuisgroep, de 

dwarshuisgroep en de Zeeuwse en Vlaamse schuurgroepen.
128

  

Als liefhebber van historische boerderijen die door zijn werk bij het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen veel door het land reisde en op de hoogte was van de 

verwoestingen van boerderijen, benaderde Hekker kort na de oorlog de directie van het 

openluchtmuseum in Arnhem. Hij drong erop aan om in de verwoeste gebieden 

kenmerkende boerderijen te werven, die zodanig beschadigd waren, ‘dat men het niet 

meer gewenst achtte tot herstelling in de oude vorm over te gaan, maar waarvan nog 

voldoende aanwezig was om na afbraak de herbouw op het museumterrein te 

rechtvaardigen’. Hekker zag hierin voor het museum een kans om op een gemakkelijke 

wijze aan zeldzame boerderijen te komen, maar op zijn voorstel werd niet ingegaan.
129

  

Behalve Hekker had ook de architect R. Oldhoff, medewerker van het 

districtbureau van het Bureau Wederopbouw Boerderijen in Arnhem en tegelijkertijd 

werkzaam bij de Bouwkundige Dienst van de Nederlandsche Heidemaatschappij, een 

opdracht gekregen voor documentatie van historische boerderijen die als voorbeeld 

moesten dienen voor de wederopbouw. Het betrof acht opmetingen van boerderijen in 

de Betuwe.
130

  

In tegenstelling tot Hekker, die als volkskundig geïnteresseerde kunsthistoricus in 

opleiding in zijn rapport de verschillende boerderijvormen in hun historische 

ontwikkeling beschreef maar de gegevens niet toepaste op de praktijk van de 

wederopbouw, gaf Oldhoff in zijn rapport concrete aanbevelingen voor de 

wederopbouw. Hij sprak vanuit zijn functie als architect die direct betrokken was bij de 

wederopbouw. Geheel in lijn met de algemene houding van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen tot dan toe adviseerde Oldhoff dat schaal, globale opbouw en kleur van de 

nieuwe boerderijen overgenomen zouden moeten worden van de oude boerderijen om in 

het Betuwse landschap te passen. Onpraktische en onhygiënische woon- en werkruimtes 

zouden echter veranderd en aangepast moeten worden aan nieuwe eigentijdse eisen. In 
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het woongedeelte zouden bijvoorbeeld bedstedes, die nog steeds gebruikt werden in de 

Betuwe, moeten verdwijnen en er zouden meerdere slaapkamers op de eerste verdieping 

en één slaapkamer beneden ingericht moeten worden, ‘daar men altijd gewend geweest 

is, beneden te slapen’, aldus Oldhoff. In het bedrijfsgedeelte zou rekening moeten 

worden gehouden met nieuwe ruimtes voor het onderbrengen van kunstmest en 

landbouwmachines.
131

 Met dit advies toonde Oldhoff zich een kenner van de 

ontwikkelingen in de landbouw in de eerste helft van de twintigste eeuw en van de 

noodzaak van productiestijging na de Tweede Wereldoorlog.
132

  

Ook de districtbureaus van het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

inventariseerden ‘karakteristieke boerderijen’, zoals blijkt uit een lijst die het 

districtbureau Zeeland had opgesteld als richtlijn voor de documentatie. Opgenomen 

moesten worden: de situering, de toegepaste materialen, de inrichting en de grootte van 

de boerderij en daarnaast ook bedrijfstechnische data zoals de grootte van het bedrijf, 

het gebruik van machines en de afvoer van de producten. Opmerkelijk is dat als laatste 

aandachtspunt ook naar streekeigen benamingen gevraagd werd van diverse vertrekken 

en bouwkundige onderdelen benevens die van landoppervlakten, werktuigen, 

gereedschappen en dieren.
133

 Daarmee hield men zich in het inventarisatieproject ook 

bezig met vragen die niet primair van belang waren voor de wederopbouw, maar wel 

voor de communicatie met lokale boeren en aannemers. Het is bovendien mogelijk dat 

de vragen over de benamingen geïnspireerd waren door de vragenlijsten van de 

Dialectencommissie, de latere taalkundige afdeling van het Meertens Instituut, van de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deze had aan het eind van de 

jaren dertig en het begin van de jaren veertig soortgelijke vragen verstuurd aan haar 

omvangrijke bestand van contactpersonen in heel Nederland (1936: vragenlijst 4, over 
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benamingen van de hooiberg; 1941: vragenlijst 10 over benamingen van de boerderij als 

geheel, de woning, het zomerhuis, de schuur en de stallen).
134

 Ook Hekker werkte 

samen met de commissie en kon hierdoor honderden streektermen opnemen in zijn 

rapport over de ontwikkeling van de boerderijen.
135

 

 

3.5.2 Van streekgebonden standaardisatie naar gelede bouw 

 

Hoge bouwkosten, gebrek aan materiaal en te weinig bouwvakkers, tekenaars en 

architecten leidden ertoe dat het Bureau Wederopbouw Boerderijen in 1947 plannen 

begon te maken voor de standaardisatie van bouwonderdelen en montagebouw, en wel 

voor de kleinere boerderijen met een grondbezit van minder dan 10 hectare. Zoals 

hierboven reeds opgemerkt, kan niet aangetoond worden dat deze standaardisatie ook 

daadwerkelijk is doorgevoerd. 

De plannen hielden in dat woningen volledig gestandaardiseerd zouden worden. 

Bij de bedrijfsruimten zou de standaardisatie slechts de hoofdmaten betreffen. Verder 

zouden de verschillende onderdelen apart van elkaar gestandaardiseerd worden. De 

bedrijfsruimten zouden daarmee individueel in elkaar gezet en aangepast kunnen 

worden aan de behoeften van het betreffende bedrijf.
136

 De standaardisatie moest als 

eerste doorgevoerd worden in de meest getroffen provincies waar ook het aantal kleine 

verwoeste boerderijen groot was: Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Zeeland en 

Overijssel.  

Het is opmerkelijk dat Van Eck, zodra er sprake was van standaardisatie, een 

verdedigende houding innam en veel uitleg gaf. Dit herinnert aan zijn toespraak toen hij 

net directeur van het BWB was geworden en onnodige vrees voor standaardisatie bij de 

wederopbouw (door de toepassing van Wieringermeerboerderijen overal in het land) 

wilde voorkomen. Nu ging het hem erom zijn eigen uitspraak te relativeren en 

weerstanden tegenover standaardisatie te voorkomen. Maar het is de vraag of hieruit 

niet ook de eigen worstelingen blijken van een ambtenaar die iets moest verkopen waar 

hij zelf over twijfelde.  
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Van Eck en andere woordvoerders van het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

hadden drie argumenten voor standaardisatie. Ten eerste werd gewezen op de dringende 

noodzakelijkheid van standaardisatie in verband met de zojuist genoemde hoge 

bouwkosten en het gebrek aan materiaal, bouwvakkers, tekenaars en architecten. Ten 

tweede werd erop geattendeerd dat in de boerderijbouw reeds een zekere uniforme 

bebouwing bestond. Timmerlieden zouden altijd al volgens een vaststaand programma 

hebben gewerkt; daarom zou men in zekere zin al bij de oude boerderijen van 

standaardisatie kunnen spreken. En ook architecten die een veelvoud aan boerderijen 

hadden ontworpen in de eerste jaren van de wederopbouw zouden na enige tijd 

automatisch in herhaling en standaardisatie zijn vervallen. Ten derde werd benadrukt 

dat het Bureau Wederopbouw Boerderijen ook bij standaardisatie rekening hield met 

streekeigen tradities.
137

  

In een eerste stap benaderde het Bureau Wederopbouw Boerderijen leden van 

welstandscommissies, vertegenwoordigers van de Bond van Nederlandse Architecten, 

het provinciaal bestuur en de burgemeesters van de zwaarst getroffen gemeenten van de 

betreffende provincies om uitleg te geven en ondersteuning en medewerking te vragen 

bij de standaardisatie. Deze werden, aldus Van Eck, volledig toegezegd.
138

 In een 

tweede stap werden per provincie meerdere teams van drie tot vijf architecten 

samengesteld. Hoe de selectie van architecten precies verliep en of er in deze context 

wellicht nog sprake was van een richtingenstrijd kon niet achterhaald worden – ook het 

archief van het BWB biedt hier op grond van zijn geschiedenis (zie bijlage 2) geen 

informatie over. Elk team werd opgedragen om standaardtekeningen van een serie 

boerderijen te maken voor een bepaald gebied. Hiermee kon een streekeigen karakter 

van de boerderijen gehandhaafd blijven. Van Eck legde uit:  

‘Zo zullen in Limburg drie, in Noordbrabant voorlopig drie, in Gelderland zes, 

in Overijssel waarschijnlijk twee en in Zeeland wellicht drie series worden ontworpen, 

waaraan niet minder dan vijftig der bekwaamste architecten uit deze provincies […] hun 

medewerking verlenen, zodat er geen twijfel over het aesthetische resultaat kan 

bestaan.’
139
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Er moesten per serie vijf woningen van verschillende grootte en voor het 

bedrijfsgedeelte verschillende met elkaar combineerbare traveeën ontworpen worden. 

Het idee was om de plannen uiteindelijk uit te geven aan architecten en aannemers die 

de bouw van kleine boerderijen uitvoerden. In samenwerking met de districtbureaus en 

de gedupeerde boeren zou voor een bepaalde individuele indeling van het 

bedrijfsgedeelte gekozen kunnen worden. De woning zou toegewezen worden 

afhankelijk van de gezinssterkte.
140

 

Het Bureau Wederopbouw Boerderijen maakte echter ook duidelijk dat de 

bedrijfstechnische verbeteringen en het reduceren van de bouw- en onderhoudskosten 

moesten prevaleren boven het in standhouden van het streektype.
141

 Deze houding kon 

in de realiteit vooralsnog tot tweestrijd en twijfel leiden, zoals een voorbeeld van de 

bouw van een wederopbouwboerderij in Egmond Binnen uit 1949 laat zien. De architect 

C.D. van Reijendam had een moderne boerderij ontworpen waarbij niet alle ruimten 

onder een kap verenigd, maar de diverse ruimten als aparte bouwlichamen met telkens 

slechts één verdieping tegen elkaar gegroepeerd waren – een dergelijke opzet werd ook 

‘gelede bouw’ genoemd. Het wederopbouwbureau (inmiddels Afdeling 

Boerderijenbouw van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting) reageerde 

hierop met een brief waarin de architect de opdracht kreeg voor het ‘maken van een 

tweede plan voor traditionele bouw [...] een en ander om tot een vergelijk te komen in 

bouwprijs tussen experimentele laagbouw en traditionele bouw’.
142

 Na vergelijking gaf 

het bureau toch de voorkeur aan de gelede bouw (afb. 3.15).  

In de jaren vijftig werd de koers eenduidiger en de toon scherper. P. Tijm, 

directeur van de Afdeling Boerderijenbouw, en zijn collega Nicolaas Bastiaan 

Goudswaard, inspecteur van de Afdeling en eerder afdelingshoofd van het BWB-

districtbureau Groningen, traden op als belangrijke woordvoerders. In een artikel in het 

tijdschrift ‘Bouw’, waarin hij zich voornamelijk tot architecten richtte, veroordeelde 

Goudswaard een onvoorwaardelijk vasthouden aan traditionele streekeigen 
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boerderijtypen als ‘sentimentele romantiek’ en ‘gezapige zelfvoldaanheid’. Verder 

schold hij:  

‘De eeuwen door hebben zich veranderingen in het landschapsbeeld voltrokken en het 

angstvallig vasthouden aan de overgeleverde, vertrouwde vormenspraak zou kunnen 

wijzen op een minderwaardigheidsgevoel van het eigen scheppend vermogen der 

hedendaagse bouwmeester.’
 143

 

 

Zijn antwoord op de provocerend bedoelde titel van zijn artikel ‘Revolutie in de 

boerderijenbouw?’ was dan ook negatief: het zou geen revolutie maar evolutie 

betreffen. Boerderijen zouden noch ‘heilig[e] huisje[s]’
144

 en museumstukken noch 

organieke elementen van het landschap(sbeeld) moeten zijn, maar in eerste instantie 

bedrijfsgebouwen, die efficiënt zouden moeten functioneren. Daarom zouden 

boerderijen mee moeten ontwikkelen met de bedrijfsvoering en vanuit het eigentijdse 

bedrijfsperspectief moeten worden gebouwd. Als ideale oplossing voor de eigentijdse 

boerderijenbouw stelde hij de – duidelijk van de bekende streektypen afwijkende –

gelede bouwmethode voor. Bij de gelede bouw bestaat een boerderij uit verschillende 

apart van elkaar functionerende onderdelen in een aaneengesloten of verspreide opzet. 

Woning, stallen (zonder zolder), tasschuur en ruimtes voor machines en werktuigen zijn 

dus van elkaar gescheiden (afb. 3.16). Men was van mening dat werkprocessen 

efficiënter zouden zijn in gelede boerderijen. Bovendien zouden de boerderijen 

brandveiliger zijn en zouden de verschillende delen los van elkaar gestandaardiseerd 

c.q. geprefabriceerd en makkelijk uitgebouwd kunnen worden. Ook zouden de 

bouwkosten voor deze methode veel lager zijn dan de kosten voor traditionele 

boerderijen. Omdat dringend op bouwkosten bespaard moest worden bij de 

wederopbouw was dit criterium het meest acute.
145

 

In zijn argumentatie voor de gelede boerderijbouw wees Goudswaard – en dit is 

opmerkelijk aangezien zijn lezers voornamelijk mannelijke architecten zullen zijn 

geweest – ook op de voorbeeldige houding van boerinnen die zich mengden in de 

discussie over de wederopbouw. Deze hadden net de brochure ‘De boerin en haar huis’ 
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gepubliceerd waarin zij duidelijk maakten dat ook de boerenwoning als bedrijf begrepen 

zou moeten worden. Ook zij zouden niet vasthouden aan tradities.
146

 

P. Tijm richtte zich met een heel thema- en tevens dubbelnummer van het 

‘Bouwkundig Weekblad’ tot een breder publiek. Het weekblad was als orgaan van de 

Bond van Nederlandse Architecten vooral bedoeld voor architecten. Het themanummer 

van Tijm werd echter ook onder boeren verspreid.
147

 Tijm benoemde de problematiek 

dat architecten, landbouwdeskundigen en boeren nogal uiteenlopende opvattingen 

hadden ten aanzien van de bedrijfstechnische en esthetische eisen die aan de 

wederopbouw gesteld zouden moeten worden. Met zijn stuk wilde hij de boeren 

overtuigen van een vanuit het moderne bedrijf gestuurde eenvoudige architectuur: 

‘Veel zal echter mede afhangen van het standpunt, dat de boeren (én de boerinnen!) zelf 

zullen innemen. Of deze zich in de toekomst zullen blijven richten naar hun voorkeur 

voor de oude vormen, dan wel aan wellicht verouderde en moeilijk te handhaven 

begrippen omtrent de bedrijfsvoering zullen vasthouden, òf dat men zich – in het eigen 

belang – van dit alles los zal weten te maken in het besef, dat ook de landbouw een 

evolutie doormaakt, en slechts díegene zich op de duur zal kunnen handhaven, die tijdig 

het roer heeft omgewend. D.w.z. zich o.a. bedrijfsgebouwen heeft doen bouwen, die door 

eenvoudige, doch moderne inrichting en outillage en zo laag mogelijke bouwkosten, bij 

kunnen dragen tot een lonende exploitatie van het geheel.’
148

  

 

Meerdere van de traditie afwijkende vormen, gelede boerderijen, zouden reeds gebouwd 

zijn en nu getoetst worden op hun praktische bruikbaarheid – ‘[e]en voordeel te meer 

voor de boeren die nog moeten bouwen’.
149

 Dat waren in 1950 immers nog iets meer 

dan de helft van de gedupeerden. 

Elders deelde Tijm mee dat de gelede bouw 20 procent kostenbesparing ten 

opzichte van de traditionele boerderijbouw zou betekenen.
150

 Dit werd ook bevestigd 

door een voorbeeld van een wederopbouwboerderij in Empel (Noord-Brabant) van het 

architectenbureau Jan de Jong te Schayk, waaraan het ‘Bouwkundig Weekblad’ in 1950 

aandacht besteedde: een gelede boerderij met een hoge centrale tasruimte, lage stallen 

en apart woonhuis, allemaal met vlakke daken (afb. 3.17). In tegenstelling tot de door 

het Bureau Wederopbouw Boerderijen berekende stopprijs van 82.000 gulden, had de 

boerderij slechts 63.500 gulden gekost. Dit dankzij de gelede bouwwijze en het vrij 
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goedkope – en niet-traditionele – materiaal van de tasruimte en de wagenberging, een 

gewapend betonskelet met vullingen van dunne bakstenen wandjes en boven een 

naaldhoutconstructie met een bekleding van metaal.
151

  

Het pleidooi voor de gelede bouw door de Afdeling Boerderijenbouw maakte 

discussies los onder architecten, vertegenwoordigers van de heemschutbeweging, 

landbouwdeskundigen en boeren. In de volgende hoofdstukken zullen deze nog 

uitgebreid aan bod komen. Het betreft twee soorten discussies: enerzijds op gematigde 

toon gevoerde discussies waarin men tot de consensus kwam dat het de moeite waard 

was om de gelede bouw minstens op bruikbaarheid te testen en al dan niet te 

aanvaarden.
152

 Anderzijds betroffen felle emotionele discussies de fundamentele vraag 

of er überhaupt een gelede bouwmethode zou mogen worden doorgevoerd met het oog 

op het belang van tradities. Deze culmineerden in een ernstig conflict tussen N.B. 

Goudswaard en de Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. Bouma. Aan dit 

conflict is een paragraaf gewijd in hoofdstuk vier.  

Uiteindelijk zouden er in de jaren vijftig gelede wederopbouwboerderijen 

gebouwd worden, maar – gerelateerd aan het totale aantal wederopbouwboerderijen – 

wel ‘in geringe mate’: verreweg de meeste wederopbouwboerderijen tonen traditionele 

vormen.
153

 De gelede bouw werd nooit afgedwongen door de Afdeling 

Boerderijenbouw. 

Tijm stond ook positief tegenover de door zijn voorganger Van Eck in opdracht 

gegeven regionale standaardtekeningen.
154

 Ook de standaardtekeningen, die nog steeds 

in bewerking waren, berustten op het idee dat een boerderij in verschillende met elkaar 

combineerbare traveeën ingedeeld zou kunnen worden. Hierdoor waren er 

overeenkomsten met de gelede bouw. Of de standaardboerderijen die Van Eck gepland 

had ooit gerealiseerd zijn onder Tijm, blijft echter onduidelijk. Noch de schriftelijke 

bronnen van de Afdeling Boerderijenbouw noch de in het kader van mijn onderzoek 

gevoerde interviews en het veldwerk geven bevestiging. Ook de standaardtekeningen 
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konden niet opgespoord worden.
155

 Het zou dan ook speculeren zijn om uitspraken te 

doen over wat er daadwerkelijk gebeurd is. Vast staat alleen dat Tijm toch ook kritisch 

afwachtend bleef: het zou afhangen van de resultaten die de architecten zouden leveren, 

of de ontwerpen zich ‘wellicht zullen lenen’ voor de wederopbouw; en verder zou het 

afhangen van de eigenaren van verwoeste boerderijen of zij een wederopbouw volgens 

de door Van Eck bedachte standaardisatie zouden willen hebben.
156

 

Wat de Afdeling Boerderijenbouw wel doorzette om een bouwkostenverlaging te 

bereiken was dat er in de zwaar getroffen gemeente Groesbeek (meer dan 250 

verwoeste boerderijen) in 1950 meer dan honderd boerderijen gelijktijdig in opdracht 

gegeven werden. De opdrachten gingen naar een klein aantal architecten, zodat iedere 

architect minstens vijftien boerderijen bouwde. Daarbij bleef het algemene beleid dat de 

boeren de architecten mochten kiezen, in principe gehandhaafd: de architectenkeuze 

werd bepaald door een commissie van Groesbeekse boeren. De bedoeling was dat de 

architecten zoveel mogelijk dezelfde tekeningen gebruikten. Dit moest automatisch 

leiden tot een zekere standaardisatie en normalisatie. Als het project succesvol was, zou 

het elders in het land toegepast worden.
157

 Maar het mislukte. Was er eerst nog 

afgesproken dat de architecten per boerderij 75 procent van het normale honorarium 

zouden krijgen omdat gestandaardiseerd zou worden, in 1952 vroegen zij de 25 

resterende procent erbij: de gestandaardiseerde bouwplannen hadden na bespreking met 

de boeren individueel aangepast en omgewerkt moeten worden. Het project had 

daarmee meer werk betekend dan aparte boerderijen te ontwerpen. En in de uitvoering 

was het ook niet tot een standaardisatie gekomen.
158

 

 

In 1952 ondernam Tijm samen met Th. Spoelstra, directeur van het Roermondse 

bouwbureau van de Stichting voor Landbouw die de agrarische standsorganisaties 

overkoepelde, en G.J.A. Bouma, Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw bij het 

Ministerie van Landbouw, een reis naar Amerika. Het doel was de bouw, indeling en 
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inrichting van nieuwe boerderijen in de Verenigde Staten te bestuderen en na te gaan 

wat hiervan voor Nederlandse omstandigheden kon worden aanbevolen. Na drie 

maanden was de conclusie echter dat de Amerikaanse agrarische context dermate anders 

was dat er maar weinig vergelijkingsmogelijkheden waren. Niet veel van de 

Amerikaanse boerderijen kon worden overgenomen zonder dat er in Nederland nog mee 

geëxperimenteerd zou moeten worden, bijvoorbeeld met de open loopstal. In 

tegenstelling tot de grupstal konden koeien vrij rondlopen in deze stal. De loopstal leek 

op de potstal omdat de koeien op de eigen mest liepen waarop iedere dag een laag vers 

stro werd gestrooid. Bij de open loopstal werd afgezien van buitenmuren, maar door de 

broei van de mest ontstond er wel enigszins warmte. Voordelen waren dat men de 

koeien door andere methodes sneller kon melken (in een afzonderlijke 

doorloopmelkstal) en dat het voederen en uitmesten minder tijd kostte dan in 

grupstallen. Nadelen waren dat men dagelijks stro moest strooien en dat daardoor het 

stroverbruik hoog was. De dieren konden bovendien minder goed afzonderlijk verzorgd 

worden. Ook was het reinigen van de stallen omslachtig en het werken in de soms 

tochtige en koude gebouwen lastig.
159

 Terwijl Amerikaanse deskundigen de open 

loopstallen juist adviseerden in het kader van de Marshallhulp, werden in Nederland tot 

1957 slechts 25 exemplaren gebouwd (afb. 3.18).
160

 

 

Uit het voorafgaande blijkt dat er in een eerste fase, tijdens de eerste wederopbouw en 

in de eerste jaren van de tweede wederopbouw, bij het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen geen twijfel bestond over de combineerbaarheid van modernisering en 

traditie bij de wederopbouw van boerderijen. De traditie werd gezien in een streekeigen 

vormentaal. Dat voor de ondersteuning daarvan een eigen documentatieproject over 

historische boerderijen werd opgezet, laat de belangstelling van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen zien voor het streekeigene. Deze houding werd niet 

verdedigd en hoefde dat blijkbaar ook niet te worden. De plannen om te standaardiseren 

werden, ook al zou het bij een streekeigen boerderijbouw blijven, wél verdedigd. En 

toen de Afdeling Boerderijenbouw begon om de gelede bouwmethode te propageren 

waarmee streekeigen tradities in de boerderijbouw verlaten zouden worden, barstten de 
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discussies los. Welke debatten (juist ook buiten het institutionele kader) achter de 

kwesties van traditie en modernisering schuilgingen, wordt in de volgende 

hoofdstukken geanalyseerd: de wederopbouw was geen doel op zich, zo zal blijken. 

 

Eerst maak ik nog een kort excurs waarin de wederopbouw van dorpen en steden aan 

bod komt. In het excurs worden denkbeelden die achter de wederopbouw van dorpen en 

steden schuilgingen duidelijk en de vraag wordt opgeworpen of deze denkbeelden ook 

de wederopbouw van boerderijen betroffen. Het volgende hoofdstuk zal antwoord 

geven op deze vraag. 

 

3.6 Excurs: de wederopbouw van dorpen en steden 

 

Regeringscommissaris voor de Wederopbouw J.A. Ringers propageerde voor de eerste 

wederopbouw van de oorlogsschade aan dorpen en steden een in de Nederlandse traditie 

gewortelde architectuur met een regionale vormentaal.
161

 Zelf geen architect, stelde hij 

zeven gewestelijke architectuurcommissies in. Deze commissies moesten architecten 

selecteren die bij de wederopbouw werden betrokken. Architecten die in een streekeigen 

traditie bouwden of op tradities voortborduurden, kwamen het eerst in aanmerking.
162

 

Er vonden wel aanpassingen aan de eisen van de tijd plaats: de herbouw werd gezien als 

gelegenheid om onvolkomenheden weg te nemen, problemen aan te pakken en tot 

verbeteringen te komen. De vormgeving van deze modernisering leunde echter op de 

traditie.
163

 Ook op stedenbouwkundig gebied vond, met uitzondering van Rotterdam, 

een ‘traditionalistische stadsreparatie’ plaats. Daarbij werd de beeldkwaliteit van de 

oude stad als uitgangspunt genomen. Correcties in de stadsplattegrond ten behoeve van 

een verdeeld stadsbeeld en een verbeterde verkeersafwikkeling werden echter niet 

geschuwd.
164

 Dit streekeigene en traditionele bouwen is, wat het herstel van 
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 Bosma/Wagenaar, ‘Inleiding’, 12; Bosma/Wagenaar, ‘Het Regeringscommissariaat’, 99. 
162

 Bosma/Wagenaar, ‘Het Regeringscommissariaat’, 99. 
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dorpskernen en steden betreft, een typisch product van de eerste wederopbouw.
165

 Er 

werd demonstratief het eigene gekoesterd om de Nederlandse cultuur af te zonderen van 

die van de bezetter – volgens Bosma en Wagenaar een vorm van ‘passief verzet’.
166

 

Speelde dit idee ook een rol bij de wederopbouw van boerderijen? 

 

Na de bezetting hadden Nederlandse dorpen en steden te maken met een enorme 

omvang van vernietiging en een ongekende woningnood. De wederopbouw werd door 

de regering verklaard tot een vraagstuk van eerste orde, architectonisch-

stedenbouwkundig, economisch en sociaal-maatschappelijk. De Nederlandse regering 

stelde hiervoor op 7 mei 1945 het College van Algemeene Commissarissen voor de 

Wederopbouw in dat ressorteerde onder het Ministerie van Waterstaat en 

Wederopbouw.
167

 Ringers werd minister en zou dit ruim een jaar blijven voordat hij 

opgevolgd werd door Hein Vos, Lambertus Neher en Joris in ’t Veld. Voor de 

uitvoering van de wederopbouw werden er provinciale, regionale en plaatselijke 

wederopbouwbureaus ingericht.
168

 Ook bij de eerste wederopbouw was er reeds en 

centrale en tegelijk decentrale organisatiestructuur geweest.  

Enerzijds moest snel en efficiënt gehandeld worden om de enorme woningnood 

op te lossen. Anderzijds wilde de regering met de wederopbouw ook andere problemen 

aanpakken. Politieke en culturele elites vreesden chaos, revolutionaire woelingen en de 

massa, die als cultuurloos en onbeschaafd werd geclassificeerd. De wederopbouw zou 

daarom tevens een fundament moeten vormen voor een maatschappelijke transformatie. 

Er moest een maatschappij komen waarin werklozen, verarmde middenstanders en 

andere sociaal gedepriveerden opgenomen werden in de algemene burgerlijke 

beschaving. In dit kader werd de wijkgedachte ontwikkeld die als bindmiddel werd 

gezien waarbij de massa tegelijk in een specifiek vormgegeven milieu kon 

individualiseren.
169

 De grootste bouwstroom was dan ook die van de volkswoningen. 

Raakte de wens om de maatschappij na de oorlog te transformeren ook de 

boerderijbouw? 
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De overheid stimuleerde de industrialisatie van de bouwsector en liet 

gestandaardiseerde massawoningen in nieuwe buitenwijken bouwen. De 

bouwactivitviteiten gingen daarbij veel verder dan het herstel van oorlogsschade alleen. 

Naast traditionele bouwmaterialen werd zichtbaar gebruik gemaakt van nieuwe 

bouwmaterialen, zoals betonnen draagconstructies die vaak onverhuld bleven. De 

tijdens de bezetting gecultiveerde traditioneel streekeigene bouw werd daarmee radicaal 

verdrongen. Reeds in de laatste bezettingsjaren had het regeringscommissariaat door de 

in 1943 opgerichte Stichting ter Rationalisatie van het Bouwen, Ratiobouw, 

bouwsystemen laten onderzoeken waarbij nieuwe bouwmaterialen werden toegepast. 

Het had genormaliseerde woningplattegronden laten ontwikkelen, evenals 

standaardverkavelingen, modelorganisatieschema’s en uniforme aanbestedingswijzen. 

Na de oorlog werd Ratiobouw de belangrijkste instantie voor de beoordeling en 

ontwikkeling van nieuwe bouwmaterialen en bouwsystemen.
170

 

De vernieuwing betrof ook de stedenbouw, door Bosma en Wagenaar als 

‘modernistische stadsreparatie’ beschreven. Er werd wel rekening gehouden met de 

oude stadcontouren, maar het nieuwe beeld werd bepaald door bredere straten, ruimere 

pleinen, grotere en hogere gebouwen. Schade en herstel waren vaak aanleiding om 

allerlei vraagstukken grondig aan te pakken. Wat de nieuwe plannen in de weg stond, 

werd gesloopt.
171

  

Ook het Bureau Wederopbouw Boerderijen en zijn opvolger ontwikkelden nieuwe 

systemen, maar zij werkten nauwelijks samen met de actoren die zich met stad- en 

dorpherstel bezighielden. De voor de wederopbouw van boerderijen benodigde 

expertise werd vooral in eigen huis gezocht en in de landbouwsector. Zo wees Van Eck 

ook in 1946 een onderzoek af dat Ratiobouw in opdracht van het College van 

Algemeene Commissarissen voor de Wederopbouw had uitgevoerd over een mogelijke 

reductie van het houtverbruik bij de wederopbouw van boerderijen. Niet alleen zouden 

data die het BWB had geleverd slechts teruggespeeld zijn, Ratiobouw zou bovendien 

met onvolledige resultaten komen door ‘gemis aan inzicht in het agrarische bedrijf en de 

bijzonder technische eischen van den boerderijbouw’.
172
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4. Het gevecht om traditie  

 

Boerderijen hadden in de wederopbouwperiode twee functies: ze waren 

gebruiksobjecten, maar ze hadden tegelijkertijd ook een uitgesproken symbolische 

functie. Ze stonden voor bepaalde tradities, waarden en identiteiten. Volgens Umberto 

Eco, die architectuur vanuit zijn werk over semiotiek als communicatiesysteem 

beschouwt, heeft alle architectuur steeds beide functies. Hij spreekt van architectonische 

denotatie en architectonische connotatie. Terwijl de denotatie het directe gebruik van 

architectuur betreft, zijn met de connotatie de symbolische betekenissen bedoeld. 

Denotatie en connotatie kunnen elkaar overlappen, maar zij kunnen elkaar ook uitsluiten 

of tenminste voor een deel tegenspreken.
1
 De twee functies liggen ten grondslag aan het 

debat over traditie en modernisering bij de wederopbouw dat in de twee volgende 

hoofdstukken aan de orde komt. Kenmerkend was dat de symbolische functie enerzijds 

en de gebruiksfunctie anderzijds voor telkens verschillende actoren centraal stond. 

Terwijl hoofdstuk vijf over de actoren gaat die vanuit de gebruiksfunctie 

bijzondere belangstelling hadden voor modernisering en daarvoor ook wel afstand 

namen van een traditionele boerderijbouw, ligt de focus in dit hoofdstuk op de actoren 

die zich bij de wederopbouw voor traditie inzetten. Welke betekenissen kenden zij toe 

aan traditie en wat waren de – uitgesproken en niet uitgesproken – achterliggende 

gedachten en motieven? Op welke manier zetten zij zich in voor een traditionele 

wederopbouw en hoe gingen zij onderling en met de andere actoren in debat? De 

zoektocht naar antwoorden op deze vragen maakt duidelijk dat het debat over de 

wederopbouw van boerderijen geïdeologiseerd en moreel geladen was.  

De volgorde van de hoofdstukken is gemaakt vanwege de chronologie. In de 

eerste jaren van de wederopbouw speelden namelijk vooral kwesties rond traditie een 

rol. In de latere jaren nam de vraag naar innovatie in een situatie van noodzakelijke 

renovatie toe en verloren noties van traditie hun mobiliserende kracht en zelfs hun 

legitimatie. Er is voor gekozen om in de hoofdstukken verschillende thematische 

zwaartepunten te leggen. Dat betekent echter geenszins dat traditie en modernisering 

gescheiden kunnen worden. In beide hoofdstukken zal blijken hoezeer ze verweven 

waren. 

                                                 
1
 Eco, Einführung, 306-311. 



86 

 

Boerderijen zijn hier als materiële cultuur op te vatten waarin het materiële en het 

betekenisvolle verenigd zijn. Het ‘hinter den Dingen stehende Geistige’, het immateriële 

dat belichaamd wordt, kan daarbij zelfs meer gewicht krijgen dan de gebouwen zelf.
2
 

Bovendien is dat immateriële niet eenduidig: verschillende actoren kunnen afhankelijk 

van hun (ideologische) denkbeelden verschillende betekenissen toekennen, kunnen zich 

de materiële cultuur uiteenlopend toe-eigenen en kunnen er verschillende identiteiten 

aan ontlenen. Dat is ook duidelijk het geval bij de actoren die in dit hoofdstuk 

behandeld worden. Eerst wordt ingegaan op actoren die tijdens de bezetting een min of 

meer belangrijke rol speelden bij de wederopbouw: er wordt aandacht besteed aan de 

houding van de Duitse bezetter, de nationaalsocialistische landbouworganisatie 

Nederlandsche Landstand, germanofiele volkskundigen en aan het verzet van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen tegen agrarromantisch gedachtegoed. Ook zal de 

aandacht uitgaan naar de boerderijbouw in Duitsland tussen 1933 en 1945. Daarna 

komen actoren aan bod die juist ook na de bezetting betekenis hechtten aan een 

traditionele wederopbouw: het betreft de heemschutbeweging en twee individuen die 

belangrijke vertegenwoordigers van de ideeën van heemschut waren: de architect Jan 

Jans en G.J.A. Bouma, Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw bij het Ministerie 

van Landbouw. Het zal duidelijk worden dat hun pleidooi voor een traditionele 

wederopbouw van de late jaren veertig tot – deels heftige – conflicten leidde met het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen. 

De beschreven visies zijn geplaatst in de politiek-maatschappelijke context van de 

bezettingstijd en de wederopbouwperiode na de bevrijding en vanuit deze context 

geanalyseerd.  

 

4.1 Onder Duitse bezetting 

 

4.1.1 De bezetter 

 

De nationaalsocialistische invalshoek was bij de boerderijbouw bepaald door 

ideologische opvattingen over de boerengemeenschap als ‘oerbron van het Germaanse 

ras’, die gold als superieur en als ‘cultuurdrager bij uitstek’. Door een – veronderstelde 

– Germaanse oorsprong van de ‘volkscultuur’
3
 in Nederland aan te tonen werd tegelijk 
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een diepe culturele verbondenheid met het land van de bezetter aangetoond, een 

Germaanse stamverwantschap die de Anschluss moest legitimeren.
4
 In het kader van de 

Duitse expansieve ‘Westforschung’ poogde men al sedert de Eerste Wereldoorlog een 

stamverwantschap te bewijzen met de landen aan de Duitse westelijke grenzen. In het 

bijzonder sinds de machtovername door de nationaalsocialisten in 1933 fungeerde dit 

idee als hulpmiddel om deze grenzen te betwisten.
5
 Er zou geen scheidslijn tussen het 

Duitse moederland en de overige ‘Germaanse’ landen moeten bestaan maar deze 

zouden zich onder Duitse leiding moeten verenigen en vechten tegen het gevaar van het 

bolsjewisme.
6
 

Juist ook boerderijen konden in dit kader als bewijsplaatsen voor Duitse 

aanspraken op Nederlands grondgebied dienen. De verordening van het Nederlands 

Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten dat ‘ontwerpen [...] in architectonisch 

opzicht [moeten] passen in de omgeving waarin zij ontworpen zijn’,
7
 past bij deze 

ideologie of spreekt deze tenminste niet tegen. Het is echter onduidelijk of ook specifiek 

aan boerderijen gedacht werd in de verordening. 

De bezetter wilde bevorderen dat Nederlandse architecten zich gingen scholen in 

de eigen bouwtradities. Dit met het oog op de geplande imperialistische 

‘Ostkolonisation’ in de door Duitsland bezette gebieden in Oosteuropa en de Sovjet-

Unie volgens het agressieve Generalplan Ost. De toekomstige woon- en werkomgeving 

van de Nederlanders in de veroverde gebieden in het oosten, die daar als pioniers 

kolonisatie-arbeid zouden verrichtten en daarmee zouden bijdragen aan een 

‘Germanisierung’, moest als ‘Hollandse Heimat’ overkomen. Daarvoor zou traditionele 

architectuur moeten worden geëxporteerd. Uiteindelijk zou hierdoor een soort 

folkloristische façade zijn ontstaan, die voor het overige had moeten voldoen aan 

financiële en functionele eisen. Deze geopolitieke reden lag ook ten grondslag aan de 

belofte van Seyss-Inquart op 29 mei 1940 in zijn ‘Oproep aan het Nederlandse volk’ om 

nationale tradities te respecteren en geen andere cultuur af te dwingen.
8
 

                                                 
4
 Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 164. 

5
 De Westforschung is recentelijk uitvoerig behandeld in de tweedelige bundel Dietz/Gabel/Tiedau, Griff 

nach dem Westen; zie ook Bevindingen over P.J. Meertens, 22-24.  
6
 Henkes/Rzoska, ‘Volkskunde’, 296. 

7
 Gecit. naar Van der Werf, ‘Prijsvragen voor een dilemma’, 197. 

8
 Bosma, ‘Veredelde utiliteit’, 187. Zie ook Treiber, ‘Bauernhof und Volkstumsideologie’, 152; Barnouw, 

Oostboeren, 20-39. 
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Beide verklaringen, van het Nederlands Departement voor Volksvoorlichting en 

Kunsten en van Seyss-Inquart, weken trouwens niet af van de beoordelingspraktijk van 

de schoonheidscommissies zoals die reeds tientallen jaren werd gehanteerd in 

Nederland.
9
 Maar de motieven waren wel verschillend. Ze kwamen voort uit lijnrecht 

tegenover elkaar staande belangen. Bij de schoonheidscommissies en de gehele 

heemschutbeweging ging het om het benadrukken van de eigen Nederlandse cultuur en 

het behoud van de diversiteit van het regionaal eigene. Bosma en Wagenaar spreken in 

deze samenhang zelfs van de door een traditionele regionale vormentaal bepaalde 

wederopbouwarchitectuur van dorpen en steden tijdens de bezetting als een vorm van 

‘passief verzet’. Immers, hiermee werd demonstratief het eigene gekoesterd en de 

Nederlandse cultuur afgezonderd van die van de bezetter.
10

  

Op het gebied van de architectuur waren het juist de boerderijen die – als geen 

ander gebouwentype in de betreffende tijd – in hun regionale diversiteit als ‘typisch’ 

Nederlandse bouwkunst gezien werden.
11

 Nu bevinden zich in de bronnen over de 

wederopbouw van boerderijen geen directe aanwijzingen dat het bewuste benadrukken 

van het ‘eigene’ tegenover de cultuur van de bezetter ook voor de bouw van de 

wederopbouwboerderijen geldt. Gegeven echter de stemming onder Nederlandse 

architecten en intellectuelen en de algemene stemming in de samenleving is deze 

aanname wel toelaatbaar.  

Architecten beklemtoonden tijdens de bezetting dat architectonische tradities als 

een vorm van het nationaal ‘eigene’ te beschouwen waren en het koesteren ervan als een 

‘lijdzaam verzet’. Nu was het voor veel architecten bepaald niet nieuw om zich bezig te 

houden met architectonische tradities, maar tijdens de bezetting kreeg het koesteren 

ervan wel een ‘zwaardere lading’, nog versterkt door de verwoestingen als gevolg van 

de invasie.
12

 ‘Op dat ogenblik waren wij, waren de meest radicale geesten onder ons, 

overtuigd, dat wij het eigen cultuurgoed moesten vasthouden en beschutten: wij waren 

allen vastbesloten te “bewaren”’’, schreef de architect J.F. Berghoef in een terugblik.
13

 

Dit vond zijn uitdrukking in tentoonstellingen als ‘In Holland staat een huis’ en 
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‘Nederland bouwt in baksteen 1800-1940’ en in de in 1941 gevoerde discussies op de 

zogenoemde ‘Doornse Leergangen’, waar architecten uit verschillende stromingen van 

gedachten wisselden. Op deze verschillende stromingen kom ik later nog terug. 

Onder Nederlandse intellectuelen heerste dezelfde stemming: velen 

beklemtoonden in hun publicaties de eigenheid van de Nederlandse cultuur en waren 

vol lof over historische persoonlijkheden, landschappen en tradities van Nederland. ‘De 

nadruk op al wat “typisch Nederlands” was, moest het Germaanse [...] imperialisme een 

halt toeroepen.’
14

 Het benadrukken van de eigen Nederlandse identiteit als nationale 

overlevingsstrategie toonde zich op politiek vlak in de oprichting en het enorme succes 

van de nationalistische beweging ‘Nederlandse Unie’ (1940-1941) onder leiding van 

Hans Linthorst Homan, Jan de Quay en Louis Einthoven. Met haar nationaal 

eigenheids- en eenheidsideaal en haar pleidooi voor vernieuwingen in politiek en 

maatschappij was de waardering voor deze beweging bij een groot deel van de 

Nederlandse bevolking hoog. Dat de Unie tegelijk – om gevaren te beperken – de 

veranderde machtsverhoudingen aanvaardde en een accommoderende houding 

tegenover de bezetter innam, zal daarbij voor velen minder belangrijk zijn geweest. Het 

behoud van een Nederlands nationaal besef om zich af te zetten tegen de Duitsers, 

nazificatie en annexatie te voorkomen en de eigen identiteit na de traumatische 

nederlaag te versterken, stond voorop.
15

 Boerderijen in traditioneel-regionale vormen 

konden daarbij – als ‘regionale variant van het nationaal eigene’
16

 – symbool staan voor 

deze eigen identiteit. Maar zij konden ook – als variant van ‘het Germaanse’ – ingezet 

worden voor de imperialistische doelen van de bezetter zoals reeds eerder is vermeld en 

zoals later in dit hoofdstuk nog uitgebreider beschreven zal worden.  

 

De bezetter zelf bemoeide zich nauwelijks met de wederopbouw van boerderijen. Er 

was – met uitzondering van de materiaalvoorziening die door Richard Werckshagens 

‘Abteilung Bauwirtschaft’ gecoördineerd werd
17

 – geen officiële samenwerking tussen 
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het Bureau Wederopbouw Boerderijen en de bezetter. De bezetter had geen behoefte 

aan het uitoefenen van directe invloed op de wederopbouw van boerderijen. Het was de 

strategie van Seyss-Inquart om het Nederlandse bestuursapparaat geleidelijk in te 

palmen en in dat kader kon een onschuldig beleidsterrein als de wederopbouw van 

boerderijen makkelijk aan een Nederlandse leiding worden overgelaten.
18

 Met de 

bekwame Van Eck en zijn staf was men verzekerd van een soepele en efficiënte 

uitvoering.
19

 En waarom zou er in Nederland, zo kan men zich afvragen, een algemeen 

nationaalsocialistisch beleid inzake boerderijbouw gevoerd moeten worden, terwijl dat 

niet eens het geval was in Duitsland (zie paragraaf 4.1.5). In samenhang met de 

voedselvoorziening en de geplande ‘Ostkolonisation’ ging de interesse van de bezetter 

wel uit naar het Zuiderzeeproject als een voorbeeldige vorm van ‘Westkolonisation’.
20

 

Bij de wederopbouw van dorpen en steden wist Regeringscommissaris voor de 

Wederopbouw J.A. Ringers tijdens de bezetting de Duitse autoriteiten en NSB’ers 

buiten de deur te houden. In 1943 was de rol van Ringers weliswaar grotendeels 

uitgespeeld, want hij was van 1 april 1943 tot mei 1945 mede vanwege 

verzetsactiviteiten geïnterneerd in Scheveningen, Vught en Sachsenhausen. Maar de 

door en namens hem en anderen in het leven geroepen organen gingen door op de 

eerder ingeslagen wegen.
21

 

 

4.1.2 De Nederlandsche Landstand 

 

De Nederlandsche Landstand probeerde zich wel actief te mengen in de wederopbouw 

van boerderijen, en wel via de boeren. De Landstand was een publiekrechtelijke 

organisatie naar voorbeeld van de Duitse ‘Reichsnährstand’, met als doel alle 

                                                                                                                                               
Regeringscommissaris voor de Wederopbouw J.A. Ringers ressorteerde. Met haar taken kon de MAVOG 

zich zelfs gemakkelijk aan de bezetter onttrekken waardoor de mogelijkheid werd geboden tot ‘fout’ 

gedrag. Bart Bredero, zoon van de aannemer Adriaan Bredero die nauw betrokken was bij de MAVOG, 

bericht in zijn herinneringen aan zijn vader: ‘Het zal niemand verbazen dat de Mavog al spoedig de 

aandacht trok en kreeg van het ondergrondse verzet, want transport en zeker georganiseerd transport werd 

in Nederland in 1941 en ’42 steeds schaarser. Thuis vertelde vader niet zoveel, maar als jongen kreeg ik 

wel in de gaten dat de Mavog heel wat meer vervoerde dan alleen bouwmaterialen voor de Grebbestreek. 

[…] [De Mavog sleepte] grote hoeveelheden bouwmateriaal naar plaatsen waarvan de Duitsers nog nooit 

van gehoord hadden.’ Herinneringen van Bart Bredero, 15, 16, in: NIOD, inv.nr. 244.1429. 
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organisaties op het gebied van landbouw en visserij te overkoepelen. De organisatie was 

van boven opgelegd door de nazi’s. Alle boeren, tuinders en vissers waren automatisch 

gedwongen ‘lid’, maar het draagvlak – buiten de kleine kring van NSB’ers – ontbrak. 

En ook alle grote landelijke landbouworganisaties weigerden om lid te worden, evenals 

de meeste provinciale landbouwmaatschappijen.
22

  

Vertegenwoordigers van de Landstand vreesden een stedelijke invloed op de 

boerderijbouw. Hun oogmerk was daarbij vooral gericht op het voorkomen van de 

aanpassing van boerderijen aan stedelijke herenhuizen, door bijvoorbeeld het toevoegen 

van erkers. Boerderijen moesten volgens hen ‘klaarheid, echtheid en eenvoud’ 

uitstralen, maar daarbij wel genoeg woonplek bieden: ‘Een boer, een echte boer, vraagt 

ruimte’ en ‘[...] een echte boerderij’, aldus R.S. van Mourik, directeur van ‘Uitgeverij 

Volk en Bodem’ en voorvechter van de ideeën van de Landstand.
23

 Met deze uiting 

sloot hij aan bij het motto ‘Bauer baue bäuerlich’, de titel van een pamflet met ‘Neun 

Merksätze[n] vom anständigen Bauen’ dat in 1938 in het Duitse Rijk verspreid werd en 

daar een streekgebonden boerderijbouw moest bevorderen (zie paragraaf 4.1.5).
24

 Elders 

noemde de Landstand het ‘bäuerliche Bauen’ ook wel ‘volksch bouwen’, waarbij volk 

als synoniem voor boer (in tegenstelling tot de negatief geconnoteerde stedelijke massa) 

werd gebruikt, conform het ideaal: ‘Een boerenvolk is en blijft een boerenvolk’.
25

 De 

achterliggende gedachte was dat bij boeren, die steeds als homogene groep werden 

beschreven, vroegere beschavingsvormen waren overgebleven. Die gedachte was 

verbonden aan het idee van boeren als directe nakomelingen van de Germanen en het 

boer-zijn als zijnsvorm en niet als beroep. De beschavingsvormen, die noties van 

authenticiteit, worteling in het oorspronkelijke, innerlijkheid, standvastigheid, een 

hechte gemeenschapszin, verbondenheid aan grond en bodem en een symbiotische 

verbinding met de natuur betroffen, zouden echter door stedelijke nivellerende 

invloeden aan het verdwijnen zijn. Het behoud en de revitalisering van ‘traditionele’ 

plattelandscultuur, waaronder volksdans, volkslied, streekdracht en juist boerderijen, 

werd als tegengif gezien voor moderne stedelijke cultuur en daarmee als middel om 

                                                 
22

 Krajenbrink, Het Landbouwschap, 47, 48. 
23
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deze ontwikkeling te beletten.
26

 De ideeën verschilden nauwelijks van die in het kader 

van het Nederlandse nationalisme, en in het bijzonder het cultuurnationalisme en 

cultuurpessimisme vóór, tijdens en ook na de bezetting, waarover later meer. Maar zij 

werden tijdens de bezetting voor nationaalsocialistische doeleinden 

geïnstrumentaliseerd en misbruikt. 

In de nationaalsocialistische kranten ‘Volk en Vaderland’ en ‘Het Nationale 

Dagblad’ werden verschillende artikelen gepubliceerd waarin geëist werd dat de 

boerderijbouw niet door stedelijke invloeden bepaald diende te worden en dat de 

hoofdvormen moesten aansluiten bij historische boerderijen. De eerste nieuwe 

wederopbouwboerderijen werden daarbij als positief voorbeeld aangehaald.
27

 De 

Landstand adviseerde boeren en architecten via haar eigen blad om een tentoonstelling 

te bezoeken in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Deze toonde de resultaten van een 

architectuurwedstrijd uit 1940/41 voor een boerderij met theeschenkerij in het 

Amsterdamse bos, waarbij de winnaars zich gehouden hadden aan – tevens 

tentoongestelde – historische boerderijvormen en juist geen stedelijke elementen in hun 

ontwerpen hadden opgenomen.
28

 In 1943 zou de Landstand ook zelf een prijsvraag 

organiseren, en wel voor een ‘Saksisch boerenhuis’.
29

 Ook werd boeren en boerinnen 

aangeraden om lezingen te bezoeken van Jac. Spa en Sijtse Jan van der Molen, beiden 

pleitbezorgers van het nationaalsocialisme. Spa bereisde de afdelingen Landvrouwen 

van de Landstand in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-

Holland en Noord-Brabant en gaf de lezing ‘Streektype boerderij’, waarin hij adviseerde 

om bij de nieuwbouw het ‘volkseigene’ te bewaren en niet voor overtollige luxe te 

kiezen.
30

 Van der Molen, die de diversiteit van boerderijen aan ‘Germaanse 

scheppingskracht’ toeschreef en de Anschluss-gedachte toegedaan was, pleitte in zijn 

lezingen voor een nieuwbouw van boerderijen ‘in overeenstemming van het karakter 
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der oude bouwkunst en van het landschap der streek’.
31

 Dit betekende echter geenszins 

dat boerderijen niet gemoderniseerd zouden mogen worden. Integendeel: de 

oorlogsgebeurtenissen en de verwachting van een sterke bevolkingsgroei in de toekomst 

eisten een hoge agrarische productie voor de voedselvoorziening, reden om de 

wederopbouw zo spoedig mogelijk te realiseren en om boerderijen te bouwen waarin 

efficiënt geboerd kon worden. De eisen aan de boerderijbouw tonen daarmee een 

verbinding tussen racistische agrarromantische
32

 ideeën en economische 

machtspolitieke interesses waarbij het ‘Dauergültige’
33

 inherent moest zijn aan het 

moderne. S.J. van der Molen hoorde bij de germanofiele volkskundigen van Nederland 

waaraan de volgende paragraaf is gewijd. 

 

4.1.3 Boerderijonderzoek door een germanofiele volkskunde  

 

Om een goed beeld te krijgen van de volkskunde en haar germanofiele 

vertegenwoordigers wordt hier eerst een stap teruggegaan in de tijd. In de eerste helft 

van de twintigste eeuw groeide de belangstelling voor het platteland en de cultuur van 

de plattelandsbevolking. Dit gebeurde in het politieke klimaat van het nationalisme. 

Hierin stond het verlangen naar nationale eigenheid en eenheid centraal tegen de 

achtergrond van de industrialisatie en de daarmee samenhangende veranderingen van 

oude verhoudingen, de economische crisis en de angst voor communisme en 

nationaalsocialisme.
34

 De als statisch gepercipieerde ‘volkscultuur’ werd verbonden met 

morele waarden, saamhorigheid en stabiliteit en gold als fundament van de nationale 

identiteit.
35

 Typerend is daarbij dat het intellectuelen waren, ‘vertegenwoordigers van 

urbane elites’
36

, en niet vertegenwoordigers van de plattelandsbevolking zelf, die zich 

hiermee bezighielden en er de aandacht op vestigden. De Nederlandse ‘volkscultuur’ 

moest volgens hen bijdragen aan een positieve nationale beeldvorming en aan nationale 

cohesie. Men zag echter door de toenemende industrialisatie en verstedelijking van het 
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platteland allerlei tradities verdwijnen en gevoelens van onbehagen en twijfel over de 

vooruitgang doken op. Dit zorgde voor een gunstig klimaat voor de volkskunde als 

‘nationale wetenschap’,
37

 als wetenschap die de eigenheid van ‘de’ Nederlandse cultuur 

met haar regionale varianten zou kunnen aantonen en kunnen bijdragen aan een hechte 

nationale gemeenschap.  

Gestimuleerd door deze stemming verscheen in 1937 het volkskundige 

overzichtswerk ‘Volk van Nederland’. Het was samengesteld onder leiding van de oud-

germanist en volkskundige Jan de Vries (1890-1964).
38

 In zijn inleiding beschreef hij de 

plattelandsbevolking als ‘dat deel [van het volk], waarin wij meenen, dat de typerende 

karaktereigenschappen het beste bewaard zijn gebleven, omdat zij het minste in 

aanraking zijn gekomen met de kultuurgoederen van buitenland of bovenklasse.’
39

 De 

plattelandscultuur was voor De Vries het tamelijk onbedorven zuiver tegenwicht voor 

de ‘“materialistische” invloeden van de stad’.
40

 In ‘Volk van Nederland’ ging de 

aandacht dan ook uit naar cultuurverschijnselen op het platteland met hoofdstukken 

over onder andere klederdrachten, ‘volksgeloof’, ‘volksgebruiken’ en ‘volksfeesten’, 

‘volksverhalen’ en ‘volksliederen’, ‘volkszang’ en ‘volksdans’ en ook boerderijen. Het 

artikel over boerderijen met de titel ‘De samenstelling der boerenhoeven’ was 

geschreven door de Vlaamse architect en boerderijonderzoeker C.V. Trefois (1894-

1985).
41

 Evenals Uilkema verwierp hij daarin de stammentheorie en ging hij uit van een 

dynamische ontwikkeling van de boerderijen. Geheel overeenkomstig de toon die De 

Vries had aangeslagen, bewonderde Trefois oude boerderijen, die – in zijn woorden – 

‘als het ware uit de aarde [waren] gegroeid. […] Zij verzinnebeelden de onvergankelijke 

liefde voor den geheiligden geboortegrond; zij zijn meteen de oprechte vertolking van 

de kulturele functie van het heele menschelijk leven op het platteland.’
42

  

In 1941 diende De Vries bij de overheid een plan in voor de oprichting van een 

omvangrijk ‘Rijksinstituut voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur’. Het plan was om 

de Dialecten- en Volkskundecommissie (de voorganger van het latere Meertens Instituut 

met De Vries als voorzitter van de Volkskundecommissie) van de Koninklijke 
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Nederlandse Akademie van Wetenschappen in het instituut te laten opgaan. Het 

instituut zou onder andere volkskunde, dialectologie, naamkunde en het Woordenboek 

der Nederlandse taal overkoepelen. Juist het onderzoek naar het boerenhuis leende zich 

volgens De Vries om taalkundige en volkskundige studies te verbinden.
43

 De Duitsers 

uitten vanaf de herfst van 1942 bezwaren tegen het instituut: de doelstelling van het 

instituut om de ‘eigen aard van het Nederlandse volk’ te onderzoeken, ging tegen hun 

eigen plannen in om ‘het Germaanse’ te bevorderen – plannen die zij in de loop van de 

tijd steeds meer benadrukten.
44

 De in 1940 opgerichte Volksche Werkgemeenschap, 

sinds 1943 Germaansche Werkgemeenschap, was een instantie die op dit gebied reeds 

actief was. De Werkgemeenschap was door de leider van de Nederlandse SS, J.H. 

Feldmeyer, opgericht en fungeerde als afdeling van het ‘Ahnenerbe’, het onderzoeks- en 

vormingsinstituut van de SS onder Heinrich Himmler. Zij had als doel propaganda te 

maken voor de Germaanse gedachte.
45

 De Vries’ instituut kon bovendien Duitse 

plannen voor de oprichting van een ‘Germanisches Institut’ in de weg staan dat 

eveneens taal en cultuur zou onderzoeken.
46

 Het bezwaar dat wetenschappers van de 

Akademie tegen De Vries’ plannen hadden, was precies tegenovergesteld: het berustte 

op vrees voor nationaalsocialistische beïnvloeding van het instituut via de overheid en 

via De Vries die Duitsgezind zou zijn.
47

 Ondanks de eigen bedenkingen en twee 

negatieve adviezen van de Akademie gaf de bezetter in juni 1943 na enkele 

aanpassingen van de plannen de formele toestemming om het instituut op te richten, 

maar het zou uiteindelijk niet van de grond komen. 

Kan ‘met enige goed wil’ ervan uitgegaan worden dat De Vries nog kort na de 

bezetting het ‘Nederlandse cultuureigene’ wilde benadrukken en het voor ‘verduitsing’ 

wilde bewaren,
48

 in de loop der tijd zette hij zich steeds meer in voor Duitse belangen. 

Hij integreerde steeds verder in het nationaalsocialistische systeem en beklemtoonde de 

‘Germaanse afstamming’ van Nederlanders waarvoor hem de plattelandscultuur als 
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belangrijk hulpmiddel diende.
49

 In 1943 verscheen de derde druk van ‘Volk van 

Nederland’ onder verantwoordelijkheid van De Vries. Deze gewijzigde druk (de tweede 

druk in 1938 was een ongewijzigde herdruk) kreeg een duidelijk nationaalsocialistisch 

stempel: drie hoofdstukken, over het boerenhuis, volkskunst en volksdans, werden 

vervangen door bijdragen van sympathisanten van het nationaalsocialisme. Het artikel 

van Trefois was vervangen door een artikel van de Nederlandse volkskundige S.J. van 

der Molen (1912-1995) over ‘Het boerenhuis in Nederland’.
50

  

Van der Molen was toen, net zoals De Vries, aangesloten bij 

nationaalsocialistische organisaties en stelde zijn wetenschappelijk werk in dienst ervan. 

Hij was sinds 1941 secretaris van de Stichting Saxo-Frisia. Deze viel onder de Volksche 

Werkgemeenschap/Germaansche Werkgemeenschap en pleitte voor een vereniging van 

Nederlandse en Duitse Friezen.
51

 Ook had Van der Molen zich bij de 

nationaalsocialistische Nederlandsche Kultuurkamer aangesloten. Voordat Van der 

Molens artikel ‘Het boerenhuis in Nederland’ in ‘Volk van Nederland’ verscheen, was 

het artikel in 1941 opgenomen in ‘Volksche Wacht. Maandblad van de Germaansche 

Werkgemeenschap’. Van der Molens boerderijonderzoek leek praktisch en methodisch 

weliswaar op dat van Uilkema,
52

 toch sympathiseerde hij in zijn artikel met de 

stammentheorie: ‘[…] hoewel aanvankelijk bij het huisonderzoek zeer zeker te veel 

gewicht aan [de] driestammigheid is toegekend, kan niet ontkend worden, dat 

staminvloeden vooral bij de oudere huisvormen toch mede een rol spelen.’ Volgens Van 

der Molen zou Trefois dan ook te ver gaan met zijn betoog ‘dat de geheele aanleg van 

de tegenwoordige boerderijtypen […] ontstaan is uit de factoren van bodemgesteldheid, 

economische toestanden enz., doch dat hij geenszins kan beschouwd worden als het 

produkt eener oeroude stamformule.’ Aan de ‘Germaansche scheppingskracht’ zou de 

boerderijbouw te danken zijn.
53

  

Ook de collaborerende volkskundige Gerda Schaap, tevens redactiesecretaris van 

het nationaalsocialistische tijdschrift ‘Hamer’,
54

 verheerlijkte in haar artikel over 

volkskunst in ‘Volk van Nederland’ de ‘oeroude overleveringswereld die op het 
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boerenland van oudsher en van geslacht op geslacht werd overgeleverd’. De ‘wortels 

onzer boerenkunst’ zouden reiken  

‘in een oeroud verleden, in den tijd dat de Noordras-mensch boer werd, dat onze verre 

voorouders van jagers en visschers zonder vaste woonplaats tot ploegende boeren 

werden, die zich blijvend aan den rand van hun akkers vestigden. Dit is tevens de tijd van 

de Germaansche volkswording en zoo is de oereigen wereldbeschouwing van den 

germaanschen mensch die van den boer.’
55

  

 

Zowel in het artikel van Van der Molen als in het artikel van Schaap tekent zich 

duidelijk de instrumentalisering af van de volkskunde en daarmee ook van het 

boerderijonderzoek voor nationaalsocialistische doeleinden.
56

 Door een – 

veronderstelde – Germaanse oorsprong van de ‘volkscultuur’ in Nederland te bewijzen, 

werd tegelijk een diepe culturele verbondenheid met het land van de bezetter 

aangetoond – een Germaanse stamverwantschap die de Anschluss bij Duitsland moest 

legitimeren. Bovendien kon het onderzoek het behoud en de revitalisering van de 

‘volkscultuur’ dienen. Het verbaast daarom ook niet dat Trefois als auteur door de 

radicalere Van der Molen werd vervangen in ‘Volk van Nederland’, ook al was Trefois 

eveneens duidelijk het nationaalsocialistische gedachtegoed toegedaan en had hij zijn 

visie op de oorsprong van historische boerderijen aangepast: er zou een Germaanse 

oerboerderij hebben bestaan waaruit zich de boerderijen in Duitsland, Nederland en 

Vlaanderen, maar ook in de Scandinavische landen, Zuid-Engeland en Noord-Frankrijk 

zouden hebben ontwikkeld. Trefois voedde hiermee het Grootgermaanse idee en 

legitimeerde impliciet de imperialistische doelen van de nationaalsocialisten.
57

  

Het aantal pseudowetenschappelijke artikelen over boerderijen en hun Germaanse 

herkomst, ook door eerder volstrekt onbekende auteurs, nam toe: zij verschenen in 

tijdschriften als ‘Volksche Wacht’, ‘Volk en Bodem’, ‘Noorderland’ en ‘Hamer’, 

tijdschriften die ondanks papiergebrek het veld niet hoefden te ruimen – in tegenstelling 

tot andere periodieken. Daarbij toonden de illustraties niet alleen boerderijen, maar ook 

agrarromantische portretfotografieën van boeren die conform de ‘Rassenlehre’ niet 

individuen afbeeldden, maar archetypen, zoals bijvoorbeeld een ‘Saksische boer’ in een 
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artikel over ‘het oudsaksische boerenhuis’.
58

 Het artikel was in ‘Hamer’ verschenen, een 

tijdschrift dat algemeen het woord ‘Nederlanders’ zorgvuldig vermeed en van Saksen, 

Friezen, Franken sprak.
59

 Ook in de eerder genoemde tentoonstelling in het Stedelijk 

Museum te Amsterdam die naar aanleiding van een ontwerpwedstrijd voor een boerderij 

in het Amsterdamse bos werd gehouden, werden portretfotografieën van archetypische 

boeren geëxposeerd.
60

 En in de door Seyss-Inquart in opdracht gegeven publicatie ‘Das 

Gesicht der Niederlande’ (1943) werden gezichten van boeren gecombineerd met 

boerderijen, waarbij de stamverwantschap met Duitsland centraal stond:  

‘Während das Bürgertum in weitem Ausmaß kosmopolitischen Einflüssen erlag, hat der 

Bauernstand seine völkische Eigenart im Wandel der Zeit treu bewahrt. So wie die 

Gesichter der friesischen und sächsischen Bauern sich in nichts von denen der 

verwandten Stammesbrüder in Deutschland unterscheiden, so ist auch der Stil der 

friesischen und sächsischen Bauernhäuser ein uns völlig vertrauter.’
61

  

 

Hoeveel de germanofiele volkskundigen ook publiceerden en hoeveel lezingen zij ook 

gaven, we kunnen ervan uitgaan dat zij geen of nagenoeg geen invloed op de 

daadwerkelijke wederopbouw van boerderijen hadden. Het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen ging in ieder geval niet op hun standpunten in. Wel kan het gebeurd zijn dat 

individuele boeren en boerinnen of architecten onder de indruk waren van de 

nationaalsocialistische ideologieën en om deze reden pleitten voor een streekgebonden 

wederopbouw cq. deze uitvoerden. Maar het aantal kan niet groot geweest zijn en ook 

niet de radicaliteit waarmee nationaalsocialistische ideeën vormgegeven werden in de 

boerderijbouw. De vergelijking met de boerderijbouw in Duitsland in dezelfde tijd (zie 

beneden) laat zien in welke mate deze ideologieën de bouwrealiteit wél konden bepalen, 

bijvoorbeeld door het toevoegen van Germaanse zinnebeelden.  
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De Nederlandsche Landstand probeerde klachten van boeren over 

wederopbouwboerderijen in Mill ook te instrumentaliseren voor de eigen propaganda. 

Een dakraam dat vier maanden na de wederopbouw uit het kozijn viel, een voor een 

paard te smalle deur, een te lage deeldeur, een schoorsteen waarin de wind terugsloeg en 

te kleine koestallen werden door de Landstand toegeschreven aan een solistisch 

optreden van slechte architecten die ‘de kracht van het boerenvolk’ zouden breken. In 

de toekomst zouden boeren hiervoor bewaard worden door de Landstand:  

‘Dat wij gekomen zijn om den boer bij te staan in zijn grooten nood zal niet alleen bij 

woorden onzerzijds blijven. Daden zijn en worden reeds gesteld, in het belang van den 

boer in het bijzonder, en daardoor tevens ten nutte van onze geheele samenleving.’
62

  

 

En uit het Noord-Brabantse Neerkant (gemeente Deurne) waar op 10 mei 1940 elf 

boerderijen verwoest waren, is bekend dat NSB’ers probeerden om greep te krijgen op 

de boeren door hen een snellere wederopbouw te beloven als zij lid zouden worden.
63

 

Het is niet bekend of boeren door deze instrumentalisering geraakt werden, maar 

het BWB zal zich er niets van hebben aangetrokken.  

 

4.1.4 Verzet van het Bureau Wederopbouw Boerderijen tegenover de bezetter en 

agrarromantisch gedachtegoed – twee incidenten 

 

De houding van verzet die het Bureau Wederopbouw Boerderijen en directeur Van Eck 

tegenover de bezetter en tegenover nationaalsocialistisch agrarromantisch gedachtegoed 

innamen, toont zich in twee voorvallen. In 1943 werden in het kader van de April-

/Meistaking opzettelijk negen boerderijen van boeren die als NSB’ers of als met die 

beweging sympathiserend bekend stonden in brand gestoken. In sommige gevallen 

sloeg daarbij het vuur op andere boerderijen over die daardoor tevens verwoest werden. 

Het betrof boerderijen in de provincies Overijssel en Drenthe.
64

 De Duitse bezetter trok 

zich om politieke redenen het lot aan van de getroffenen en gaf het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen, ‘das auf Grund seiner Erfahrungen den jeweils 

landschaftsbedingten Charakter des Hofes gewährleistet’, de opdracht om de 
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boerderijen te herbouwen.
65

 Daarbij drong de bezetter erop aan deze gevallen te laten 

prevaleren boven het herstel van andere oorlogsschade en hief het bouwverbod op. Het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen wendde voor de behandeling van de wederopbouw 

van de betreffende boerderijen op zich te nemen, maar ‘anderzijds werd al het mogelijke 

gedaan om de afwikkeling te vertragen door steeds bezwaren te maken, plannen af te 

keuren, de uitvoering op te schorten enz.’
66

 Onder gestage druk en dreigementen van de 

bezetter werden weliswaar groots opgezette plannen gemaakt voor de nieuwe 

boerderijen, maar de boerderijen werden niet gerealiseerd onder de bezetter. Dit 

gebeurde pas vanaf 1950 volgens nieuw opgezette bouwplannen. 

Dat Van Eck zich verweerde tegen nationaalsocialistisch agrarromantisch 

gedachtegoed, toont het volgende incident dat zich rond de boerderijen in de 

Wieringermeer afspeelde. In 1944 nam Catharina Nicolina Uilenberg-Rupp contact op 

met de Directie van de Wieringermeer omdat zij ontevreden was over de boerderijen in 

de polder. Uilenberg-Rupp was sympathiserend lid van de NSB, werkleidster van de 

Afdeling Landvrouwen van de Nederlandsche Landstand en werkleidster van de 

werkgroep Culturele Radiouitzendingen van Saxo-Frisia, waar zij contact had met Van 

der Molen.
67

 Haar kritiek op de boerderijen in de Wieringermeer betrof een 

‘verburgerlijking’ van de boerderijen, die zij zag in te kleine lage kelders en het 

ontbreken van voorraadkamers en bijkeukens met opbergmogelijkheden. Ook stoorde 

zij zich onder andere aan woonkeukens (in plaats van werkkeukens), het te kleine aantal 

slaapkamers, te kleine slaapvertrekken en te kleine zolders. Maar de kritiek ging verder 

dan deze praktische aspecten: de ‘rechtgeaarde’ boerin zou als gevolg van de 

‘burgerlijke woningbouw’ gedegradeerd worden tot ‘burgerjuffrouw’, een aanval op de 

                                                 
65

 Brieven van de ‘Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete’ aan de commissaris van 

de provincie Drenthe en aan de commissaris van de provincie Overijssel, 27 en 30 september 1943, in: 

NA, VROM, toegang 2.17.03, inv.nr. 2212. 
66

 Hoofd van de Afdeling Boerderijenbouw: ‘Nota voor het hoofd van de afdeling juridische zaken’, 22-

01-1951 (geschreven naar aanleiding van uitstaande betalingen aan architecten en de ‘Wet op de 

aansprakelijkheid van de Overheid voor handelingen, verricht tijdens of ten gevolge van de bezetting’), 

in: NA, VROM, toegang 2.17.03, inv.nr. 2212. 
67

 Uilenberg-Rupp werd na de oorlog door het Tribunaal veroordeeld. De verslagen van de zittingen van 

het Tribunaal beschrijven haar als een ‘lastige en heerszuchtige vrouw’, die mensen aan de SD verraden 

zou hebben. Uilenberg-Rupp was getrouwd met de Drentse onderwijzer en auteur van streekliteratuur J.J. 

Uilenberg. Uilenberg was sympathiserend lid van de NSB, lid van de Kultuurkamer en een geliefde 

spreker bij Saxo-Frisia. Nijkeuter, Geschiedenis van de Drentse literatuur, 448, 464. 



101 

 

identiteit van de landvrouwen.
68

 Hierin toont zich de glorificatie van het boer- en 

boerin-zijn tot ideaal, conform de nationaalsocialistische ideologieën. 

Het was Van Eck die namens de Directie van de Wieringermeer reageerde – op 

een zakelijke toon en competent overkomend. Bij de boerderijen in de Wieringermeer 

zou ernaar gestreefd zijn zo economisch mogelijk te bouwen; door de bodemgesteldheid 

en de hoge grondwaterstand van de Wieringermeer zouden de kosten voor diepere 

kelders te hoog zijn. Bovendien zouden kelders minder noodzakelijk zijn dan vroeger 

omdat er geen huisslachtingen meer plaatsvonden en niet meer geweckt en ingemaakt 

werd. En terwijl volgens Uilenberg-Rupp de belangrijke status van de boerenstand in 

steen zou moeten worden uitgedrukt, was Van Eck van mening dat de grootte van de 

boerderijen aan de bedrijfsgrootte zou moeten worden aangepast en de boerderijen net 

zo groot zouden moeten zijn dat alle vertrekken dagelijks gebruikt zouden worden. Het 

aantal slaapplaatsen zou ruim voldoende zijn gebleken en de grootte van de zolder in het 

huis afhankelijk zijn van het type boerderij. Van Eck kaatste de bal ook terug: in de 

praktijk kwamen bezwaren over de boerderijen eerder van wat Uilenberg-Rupp de 

‘verburgerlijkte’ zijde zou noemen. Het is duidelijk dat hij zich behoorlijk ergerde aan 

haar argumenten. Door begrippen als ‘verburgerlijking’ herhaaldelijk te citeren 

probeerde hij de absurditeit ervan aan te tonen. Zo legde hij provocerend uit dat 

boerinnen zelf de boerderijen zouden ‘verstedelijken’ door de inrichting ervan en door 

‘verfijnd[e]’ tuinen. Uilenberg-Rupps oordeel zou waarschijnlijk daardoor beïnvloed 

zijn, aldus Van Eck.
69

  

Uiteindelijk had Van Ecks verdediging geen succes: het Departement van 

Landbouw mengde zich in de discussie en verplichtte Van Eck om in de toekomst alle 

bouwactiviteiten in de polders te bespreken met de Landstand.
70

 Omdat er echter in 

1944 en begin 1945 geen grotere bouwactiviteiten meer plaatsvonden, was deze 

verplichting voor Van Eck overbodig.  
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4.1.5 Boerderijbouw in Duitsland 

 

Pogingen om de boerderijbouw nationaalsocialistisch te beïnvloeden, zoals boven 

beschreven, bleven zonder noemenswaardige effecten. De vergelijking met de 

boerderijbouw in Duitsland tussen 1933 en 1945 laat zien in welke mate 

nationaalsocialistisch-ideologische voorstellingen de boerderijbouw wél konden 

beïnvloeden. 

De Noordwest-Duitse boerderijbouw tussen 1920 en 1950 is recentelijk 

onderzocht door verschillende architectuurhistorici en etnologen.
71

 Angela Treiber heeft 

eerder een uitvoerige studie met een focus op de Beierse situatie tussen 1933 en 1945 

gedaan. Zij gaat in een schatting uit van de nieuwbouw van circa 16.000 boerderijen in 

het hele Rijk tussen 1933 en 1942. Bouwheren waren (overheids)ondernemingen die 

belast waren met binnenlandse kolonisatie (‘Siedlungsgesellschaften’) en particulieren. 

Naar aanleiding van de expansionistische doelstellingen werd meer dan de helft van de 

nieuwe boerderijen in de oostelijke gebieden gebouwd.
72

 

Essentiële aspecten van de nationaalsocialistische ideologie en politiek richtten 

zich op het ‘Bauerntum’, overeenkomstig de uitspraak van Adolf Hitler: ‘Das dritte 

Reich wird ein Bauernreich sein, oder es wird nicht sein.’
73

 Het ‘Bauerntum’ werd als 

oorsprong van het Duitse dan wel Germaanse ras gevierd en de verheffing ervan tijdens 

massabijeenkomsten door politieke propaganda geënsceneerd. Desondanks bestond er 

geen centraal beleid van de Duitse rijksoverheid ten aanzien van de boerderijbouw.
74

 

Een besluit van Reichsbauernführer Richard Walther Darré, minister van Voedsel en 

Landbouw, van 1935 liet veel speelruimte toe:  

‘Das Bauernhaus soll seiner Bodenverbundenheit durch seine Gestalt Ausdruck verleihen. 

Die sinnvolle Anlehnung an die [...] noch in guter baukultureller Haltung vorhandenen 

alten Bauernhöfe ist zu erstreben. Bewährte technische Neuerungen und 

betriebswirtschaftliche und hygienische Anforderungen der heutigen Zeit sind zu 

beachten.’
75

  

 

In nazi-Duitsland waren de meningen over boerderijbouw verdeeld. Voorvechters van 

het zogenoemde ‘landschaftsgebundene Bauen’ wilden voorindustriële streekeigen 
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bouwtradities volgen. De in 1904 opgerichte Deutsche Bund Heimatschutz, vanaf 1937 

Deutscher Heimatbund, met de architect Werner Lindner als voorzitter speelde daarbij 

een belangrijke rol. Lindners naam staat als geen andere voor de verwevenheid van 

heemschut en de ideologie van het nationaalsocialisme, waarvan hij brede steun 

verwachtte voor de herleving van een traditionele boerderijbouw. De traditionele 

boerderij werd in dit kader graag gezien als ‘Äußerung echter Volkskunst’ die ‘ihre 

Wurzeln tief in die Lebensfülle und Lebensgesetzlichkeit des deutschen Volkstums 

verankert’,
76

 waarmee diffuus mysticistische, racistische ideeën van volk en 

plattelandsgemeenschap en continuïteitsvoorstellingen tot uiting komen. De successen 

van de voorvechters van het streekeigen bouwen bestonden in Duitsland onder andere 

uit de vestiging van ‘Arbeitskreisen für Baugestaltung’ en het instellen van 

‘Landesbaupflegern’. Hun opdracht was om in samenwerking met monumentenzorg de 

regionale bouwstijlen te bevorderen. In dit kader beoordeelden zij bouwplannen, maar 

wel steeds in een adviserende functie. Zij traden nooit op als een soort smaakpolitie die 

vergunningen verleende, zoals gewenst door heemschut.
77

 In 1937 kwam er een nieuwe 

instelling bij: de Mittelstelle Deutscher Bauernhof. De Mittelstelle (later 

Forschungsstelle) ressorteerde onder het Amt Rosenberg en was daarmee gebonden aan 

de cultuurpolitiek. Haar bezigheden bestonden uit onderzoek naar het bestand van 

historische boerderijen vanuit rassenkundige aspecten en uit de poging de resultaten van 

het onderzoek op monumentenzorg en nieuwbouw toe te passen.
78

 

In 1936 was in Münster het Bauernhofbüro der deutschen Gesellschaft für 

Bauwesen opgericht met als leider de architect Gustav Wolf. Wolf probeerde een brug 

te slaan in het spanningsveld tussen traditie en modernisering door de combinatie van 

een traditionele vormgeving en modern functionerende gebouwen te ondersteunen. Hij 

verdedigde het eigentijdse bouwen tegenover compromisloze ‘bloed en bodem’-

fanatiekelingen, die door de revitalisering van oude bouwtradities het vermeende 

Germaanse erfgoed wilden bewaren. Tegelijk verdedigde hij het ‘landschaftsgebundene 

Bauen’ tegenover compromisloze moderniseerders.
79

 Wolf plande ook de publicatie van 

een omvangrijke reeks over het bestand van historische boerderijen in het Rijk, ‘Haus 
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und Hof deutscher Bauern’. De uitgave zou bij vragen over het streekgebonden bouwen 

geraadpleegd kunnen worden. De publicatie werd echter uitgesteld door de 

oorlogsomstandigheden. In plaats daarvan moest de publicatie van zogenoemde 

‘Baufibeln’, geïnitieerd door de heemschutbeweging onder leiding van Lindner en met 

medewerking van Wolf, informatie leveren over het streekeigen bouwen. Voor iedere 

gouw van het Derde Rijk was telkens een ‘Baufibel’ gepland. Uiteindelijk verschenen 

vóór 1945 zes en na 1945 nog eens zeven ‘Baufibeln’. Daarin werd in eenvoudige taal 

aan de hand van negatieve en positieve voorbeelden aanbevolen om regionale 

bouwtradities te volgen. Doelgroep waren bouwheren en timmerlieden. Voorafgaand 

was in 1939 al het eerder genoemde nationaalsocialistische pamflet ‘Bauer baue 

bäuerlich – Neun Merksätze vom anständigen Bauen’ verschenen met praktische 

adviezen over het streekeigen bouwen.
80

  

De oriëntatie van de landbouw op de oorlog leidde aan het eind van de jaren 

dertig tot uitgebreide discussies over de modernisering van boerderijen, en wel over 

rationalisering door normalisatie en standaardisatie. Reeds in 1934 had Darré ter 

gelegenheid van de Reichsbauerntag in Gosslar de ‘Erzeugerschlacht’ uitgeroepen, later 

ook in Nederland als ‘productieslag’ geproclameerd. Het Reichsministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft zag de noodzaak van een modernisering van boerderijen 

met het oog op oorlog en de naoorlogse periode. Wilhelm Grebe, ‘Baureferent’ van dit 

ministerie, publiceerde talrijke voorstellen ter modernisering van boerderijen. Hij legde 

uit:  

‘Gewiss ist es sympathischer, über alte Bauernhöfe mit reich gestalteten Giebeln und 

herrliches Fachwerk, über die Eigenarten der verschiedenen Haustypen, über schöne 

Dörfer und bauliche Dorfidylle zu schreiben als über die Notwendigkeit der 

Berücksichtigung der gegenwärtigen und voraussichtlich künftigen Wirklichkeit. [Aber es 

sind die] Anforderungen, die an die Bauwirtschaft nach dem Kriege gestellt werden, [...] 

so gewaltig, dass mit geringst möglichem Einsatz an Baustoffen und Arbeitskräften ein 

Höchstmaß an Leistung erzielt werden muß. [...] ohne eine rationelle Bauwirtschaft auf 

dem Lande [können] die gewaltigen Bauaufgaben der Landwirtschaft nicht gelöst 

werden.’
81

  

 

De tegenstrijdigheden tussen enerzijds het geloof in de revitalisering van een 

voorindustriële boerderijbouw en anderzijds technocratische ontwikkelingsstrategieën 
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werden in de periode van het nationaalsocialisme op theoretisch vlak niet opgelost.
82

 

Wel kwamen de verschillende partijen tot een compromis over de vraag hoeveel 

regionale huistypen er zouden zijn. Bij het ontwikkelen van een kaart van ‘deutsche 

Hauslandschaften’ waren Wilhelm Grebe, Gustav Wolf en Werner Lindner het erover 

eens dat iedere gouw telkens één huistype, en niet meer, toegewezen zou krijgen als 

model voor nieuwe boerderijen.
83

  

 

In de bouwrealiteit toonde zich verscheidenheid; kenmerkend en opvallend was echter 

een toenemende renaissance van traditionele vormen. Zo werden bijvoorbeeld in het 

noordwesten van Duitsland bij de nieuwbouw van boerderijen vakwerkelementen en 

vormen van het Nederduitse hallehuis gerevitaliseerd. Het werd toen 

‘Niedersachsenhaus’ genoemd om een – vermeende – Germaanse oorsprong aan te 

duiden. Na de Eerste Wereldoorlog en de instorting van de voedselvoorziening gold 

deze langgevelboerderij met een woon- en werkfunctie onder één dak als achterhaald. 

Dit volgde uit de urgentie van productievergroting, nieuwe agrarische 

productiemethoden, gestegen woonstandaarden en goedkope nieuwe bouwmaterialen. 

Bij nieuwe boerderijen werden het woonhuis en de verschillende op motorisering en 

mechanisering afgestemde stallen en schuren van elkaar gescheiden. Het bouwmateriaal 

was baksteen en er werd afgezien van vakwerkelementen.
84

 Maar vanaf de jaren dertig 

kwam het eerst tot een vertraging en stagnatie van deze ontwikkeling en zelfs tot een 

retro-ontwikkeling. Er was weliswaar geen eenduidige partijlijn aangaande de 

boerderijbouw, maar bouwheren bouwden toch – bewust dan wel onbewust – in het 

kader van de ‘bloed en bodem’-ideologie. Sommige bouwheren gaven de nieuwe 

boerderijen door houtsnijwerk en inschriften een uiterlijk dat bijzonder nadrukkelijk 

nationaalsocialistische ideologieën weerspiegelde. Door bijvoorbeeld inschriften uit de 

Oudnoorse ‘Edda’-mythen of afbeeldingen van de ‘wereldboom Yggdrasil’ toe te 

passen, werd gepoogd om de boerderijen op één lijn te plaatsen met een Germaans 

verleden. De in ijzer gegoten Odal-rune – symbool voor de Germaanse god Odal in 
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wiens teken de ‘bloed en bodem’-ideologie werd gepropageerd – sierde de boerderijen 

die als Reichserbhöfe waren uitgeroepen.
85

  

Zinnebeelden als de Odal-rune of Yggdrasil waren ook in Nederland zeker niet 

onbekend: ze werden onder andere herkend in geveltekens in de topgevels van 

historische boerderijen en golden als bewijs voor vermeende eeuwenoude 

continuïteiten. Nederlandse nazi-volkskundigen publiceerden hier gretig over en 

wisselden er van gedachten over met hun Duitse collega’s. De Volksche 

Werkgemeenschap wijdde er in 1941 een tentoonstelling aan met de titel ‘Eeuwig 

levende teekens’.
86

 Op kunstacademies en technische hogescholen werd reclame 

gemaakt voor deze tentoonstelling om tot een (her)invoering van de zinnebeelden in de 

huisnijverheid en architectuur te komen.
87

 Maar in het debat over de wederopbouw van 

boerderijen speelden de zinnebeelden geen rol in Nederland. In de Nederlandse 

bouwrealiteit was het veeleer een ander symbool dat toegepast werd: de leeuw. Ik zal 

hier nog op terugkomen. 

De toepassing van runen in Duitsland en de revitaliseirng van het Nederduitse 

hallehuis betekenden niet dat nieuwe boerderijen niet ook modern konden zijn ingericht. 

Dit gold zowel voor het woongedeelte – met bijvoorbeeld badkamers en centrale 

verwarming – als ook voor het bedrijfsgedeelte – met bijvoorbeeld plafonds uit holle 

bakstenen en fermentatiesilo’s uit beton met aandrijfmotoren voor de deksels.
88

  

Reeds in 1937 leidde de mobilisatie tot een materiaaltekort dat resulteerde in een 

bouwstop in 1939. Slechts voor dringend noodzakelijke wederopbouwprojecten werd 

wél een vergunning gegeven. De boerderijen die tussen 1939 en 1945 ontstonden, zijn 

dan ook wederopbouwboerderijen; in het noordwesten in de gerevitaliseerde vorm van 

het Nederduitse hallehuis. In samenhang met het Generalplan Ost waren architecten 

bovendien bezig met plannen voor steden, dorpen en ook boerderijen in de gebieden in 

het Oosten. De ontwerpen waren volledig gestandaardiseerd en gerationaliseerd, maar 

wel ‘landschaftsgebunden’ om de gebieden met een Germaanse saus te overgieten. De 
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plannen ‘verlor[en] sich jedoch bekanntlich in den Weiten Russlands beziehungsweise 

in den Archiven.’
89

 

 

Anders dan in Nederland was de boerderijbouw in Duitsland duidelijk ideologisch 

bepaald. Dit betrof zowel de institutionele kant als de daadwerkelijke bouw, zoals uit 

het voorafgaande blijkt. Nationaalsocialistische ideeën over de boerderijbouw vonden 

ook in Nederland aanhangers, maar in Duitsland hadden deze ideeën een veel extremere 

uitwerking. Zij leidden tot de roep om terug te keren tot boerderijvormen waarvan men 

reeds langer afstand had gedaan en tot een extravert vieren van de ‘Germaansheid’ van 

boerderijen.  

 

4.2 De heemschutbeweging 

 

Actoren van de heemschutbeweging bemoeiden zich zowel tijdens de eerste als ook 

tijdens de tweede wederopbouw met boerderijbouw. Hun activiteiten op dat gebied 

namen tijdens de tweede wederopbouw een grotere omvang aan als reactie op een 

veranderd beleid van het Bureau Wederopbouw Boerderijen dat de zogenoemde gelede 

boerderij ging invoeren. Alvorens de aandacht hierop te vestigen worden de actoren in 

hun maatschappelijke, cultuur-politieke en culturele context voorgesteld en hun visies 

tijdens de eerste wederopbouw uitgelegd. 

 

4.2.1 De Bond Heemschut en schoonheidscommissies 

 

Tevredenheid met de eerste wederopbouw 

 

De in 1911 naar Duits voorbeeld opgerichte Bond Heemschut was een federatie van 

onder andere het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, de Nederlandsche 

Oudheidkundige Bond, plaatselijke en provinciale oudheidkundige genootschappen, de 

Bond van Nederlandsche Architecten, kunstenaarskringen, de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst, de Nederlandsche Vereniging voor Ambachts- en 

Nijverheidskunst, de ANWB, VVV’s en de Nederlandse Hotelhoudersbond. Doel van 

Heemschut was het beschermen en bewaren van het ‘eigene’, gericht op brede 

totaalbeelden van Nederland: natuur en landschap, stad en dorp en aanvankelijk ook 
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immateriële cultuur zoals ‘volksgebruiken’ en ‘volksfeesten’:
90

 Aan dit doel lag het 

nationalisme en cultuurpessimisme uit de eerste decennia van de twintigste eeuw ten 

grondslag. Dit toonde zich ook in het bestrijden van reclameborden die volgens de bond 

de omgeving ontsierden. Het ging de bond dan wel om het kenmerkend-Nederlandse dat 

gekoesterd diende te worden, daarmee werd echter geenszins uniformiteit over heel 

Nederland bedoeld maar in tegendeel ‘de erkenning van lokale en regionale 

karakteristieken als typisch Nederlands en als onderdeel van het nationale erfgoed’,
 

zoals historicus Ad de Jong dat eerder heeft geformuleerd. Het betekende echter niet dat 

Heemschut ook als democratisch te bestempelen was: met haar leden uit de burgerij kan 

de bond eerder als elitair worden beschreven.
91

  

Naast het beschermen van bestaande bouwwerken was het bevorderen van de 

‘schoonheid’ van nieuwbouw een doel dat bij de oprichting van de bond werd 

geformuleerd. Hiervoor bestond er tot 1937 een schoonheidsraad van de bond.
92

 De 

bond was trouwens niet per se tegen moderne architectuur, de leden wilden het moderne 

en het traditionele verenigen. Vanuit dit perspectief werden compromissen gesloten en 

creatieve oplossingen gevonden.
93

 

Of de maatregelen van de Bond Heemschut in de praktijk ook boerderijen 

betroffen, is voor de periode vóór de wederopbouw onduidelijk. In een boekje over de 

werkzaamheden van de Bond Heemschut in de eerste 33 jaar van haar bestaan is wel 

een boerderij afgebeeld die naar aanleiding van advies door de schoonheidsraad van de 

bond in een streekeigen vorm werd gebouwd,
94

 maar verder worden er expliciet geen 

projecten genoemd die te maken hebben met de nieuwbouw of de bescherming van 

bestaande boerderijen. Wel had Heemschut vanaf de eerste vergadering met Herman 

van der Kloot Meijburg een zeer betrokken architect in zijn midden die zich intensief 

bezighield met streekeigen boerderijbouw. En ook Jan Jans, eveneens een voorstander 

van streekgebonden boerderijbouw, was betrokken bij de bond. Ook was de Bond 

Heemschut geïnvolveerd bij de oprichting van het Nederlands Openluchtmuseum 
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(gesticht in 1912, geopend in 1918), waarin historische boerderijen de centrale rol 

speelden als tentoonstellingsobjecten en dat zich officieel zou aansluiten bij de bond.
95

 

Hoe zag nu de bemoeienis van Heemschut met de wederopbouw van boerderijen 

eruit? Op 30 mei 1940 richtte het bestuur zich met een brief aan Regeringscommissaris 

voor de Wederopbouw J.A. Ringers. Ringers werd verzocht om bij de wederopbouw 

een beroep te doen op de bond, als een organisatie die zou kunnen waken over  

‘de zoo hoogst belangrijke aesthetische eischen van de herbebouwing, en of deze wel 

steeds geschieden zal in vaderlandschen geest, bij het verwaarlozen van welke factoren 

veel van de oude karakteristieke schoonheid en het gewestelijk en plaatselijk karakter van 

onze steden en dorpen zou dreigen verloren te gaan.’
96

  

 

Hier uit zich duidelijk een nationaal bewustzijn tijdens de bezetting waarop de aandacht 

reeds eerder in dit hoofdstuk werd gevestigd.  

Ringers antwoordde dat hij op het aanbod zou ingaan als hij advies nodig zou 

hebben. Uiteindelijk kwam het echter niet zover. Of de bond zich op vergelijkbare 

manier ook tot het Bureau Wederopbouw Boerderijen richtte, is niet bekend. De bond 

zou in ieder geval vooralsnog niet actief betrokken zijn bij de wederopbouw.
97

 Een 

uitzondering vormde de adviserende rol die de bond bij welstandstoezicht door 

schoonheidscommissies innam. Voor de oorlog was dit niet anders geweest: de Bond 

Heemschut had zich vooral gericht op het behoud en de volgens haar normen 

‘verantwoorde’ verbouwing, i.e. modernisering met behoud van het karakteristieke, en 

minder met nieuwbouw.  

Nieuwbouw was vooral een zaak geweest voor de gemeentelijke en provinciale 

schoonheids- of welstandscommissies die overal in het land actief waren.
98

 Sinds 1931 

waren de provinciale commissies verenigd in de ‘Federatie van organisaties, in het 

belang van de schoonheid van Stad en Land werkzaam’. Een belangrijk criterium voor 

deze commissies was het passen van een nieuw bouwwerk in de bestaande omgeving. 

De gebouwen moesten compact en overzichtelijk blijven, en vooral een streekeigen 

gezicht krijgen. Op het gebied van de boerderijbouw had dit aan het eind van de jaren 

twintig geleid tot conflicten tussen de Jan Jans, die als architect verbonden was aan de 
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Overijsselse welstandscommissie ‘Het Oversticht,’ en Rijkslandbouwarchitect Van 

Houten, die in het Wageningse Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen (ILG) 

boerderijen ontwierp (zie paragraaf 5.3.2). Zijn boerderijen garandeerden een efficiënte 

bedrijfsvoering, maar op esthetisch vlak voldeden zij niet aan Jans’ ideeën van 

‘schoonheid’.
99

 Naast de aanpassingen van boerderijen aan de ontwikkelingen van de 

landbouw werd vóór de Tweede Wereldoorlog vooral ook een gevaar gezien in een 

stedelijke invloed op de boerderijen. Het toevoegen van elementen als erkers 

beschouwde men bijvoorbeeld als een bewijs van die stedelijke invloed.  

Na 1940 bleven de schoonheidscommissies, steeds vaker onder de naam 

‘welstandstoezicht’, actief. De welstandstoetsing kreeg een vaste plaats binnen de 

overheidscontrole op het bouwen: in 1942 voerde Ringers een plicht in om het advies 

van een schoonheidscommissie in te winnen bij (wederop)bouwprojecten. Dit leidde 

ertoe dat ook veel gemeenten een welstandsbepaling opnamen in hun 

bouwverordeningen.
100

 Ook het Bureau Wederopbouw Boerderijen zorgde voor de 

goedkeuring van de bouwtekeningen van wederopbouwboerderijen door gemeenten en 

schoonheidscommissies.
101

 De Bond Heemschut werd dan bij ‘bijzondere zaken’ 

betrokken, ‘die om eenigerlei reden door geen Schoonheidscommissiën behandeld 

worden’.
102

 Vanaf 1947 zou de Commissie Stad en Dorp van de Bond Heemschut 

provinciale subcommissies oprichten die samenwerkten met de schoonheidscommissies.  
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Het werk van de bond stond tijdens de bezetting weliswaar op een laag pitje, maar het 

aantal leden steeg opvallend. De belangstelling ‘voor al wat vaderlandsch, wat 

“inheems” is’ werd als reactie op de bezetting verklaard: ‘Men erkent zijn bezit pas 

goed, als men gevaar loopt het te verliezen, en waardeert het vaderlandsche eerst recht, 

wanneer dit door bedreiging van buiten dreigt verloren te gaan’, aldus de voorzitter J.A. 

Bierens de Haan in december 1940.
103

 Op het gebied van de boerderijbouw richtte 

Heemschut zich vooral op publicaties. In het kader van verhandelingen over historische 

boerderijen legde de bond ook regelmatig haar visie uit op de wederopbouw van 

boerderijen. Alle publicaties uit de wederopbouwjaren hebben gemeen dat zij de 

veelvoud en de diversiteit van het Nederlandse boerderijenbestand prijzen. Over de 

wederopbouwactiviteiten uit de eerste wederopbouwjaren toonde zich de bond dan ook 

tevreden omdat de betrokken architecten aangemoedigd werden om rekening te houden 

met streekeigen tradities.
104

 Er was vooralsnog geen noodzaak voor een actieve inbreng 

van de bond bij de wederopbouw. 

In 1940 was de uitgave gestart van een serie kleine goedkope boekjes over 

cultureel erfgoed, de ‘Heemschut Serie’. De serie moest bij een breed publiek de 

aandacht op het nationale culturele erfgoed vestigen.
105

 Vijf jaar later telde de reeks al 

45 delen. Een van de publicaties uit de serie is het boekje ‘Nederlandsche Boerderijen’ 

van P.J. ’t Hooft, dat in 1941 verscheen. Op een romantische schets van de op de natuur 

aangewezen boer volgt een even romantische beschrijving van historische boerderijen 

en hun geschiedenis in Nederland. De schildering herinnert aan beschrijvingen van het 

platteland in streekromans in dezelfde periode.
106

 De auteur interpreteerde de 

boerderijen als deel van een homogene ‘traditionele’ boerencultuur. Hij beschreef de 

boerderijen als organische elementen in het landschap – ‘vast vergroei[d] in het 

landschap, tegen het majestueuze decor van de hooge luchten’ – en prees de eenvoud 

van de gebouwen.
107

 Ook de bekende stammentheorie komt in het boekje aan de orde, 

maar zeker niet zo radicaal als de germanofiele volkskundigen deze vereerden. ’t Hooft 
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relativeerde: andere factoren zoals de grondsoort zouden de boerderijbouw eveneens 

hebben beïnvloed. In de laatste jaren zouden er door stedelijke invloeden en door 

ontwikkelingen in de landbouw veel oude boerderijen verloren zijn gegaan, wat 

betreurenswaardig zou zijn. Maar als door veranderingen in de boerderijbouw de 

bedrijfsvoering verbeterd zou worden, ‘zullen we ons ook verheugen’, aldus ’t Hooft. 

En hij voegde vol lof toe dat de overheidsinstanties die boerderijen bouwden, de 

Directie van de Wieringermeer en het Bureau Wederopbouw Boerderijen, in hun 

bouwprojecten voortbouwden op tradities in de boerderijbouw. De bewaking van de 

schoonheid zou om deze reden echter niet veronachtzaamd mogen worden en een 

belangrijke taak moeten blijven.
108

  

Overeenkomstig de positieve geluiden over de overheidsinstellingen werd deze 

taak in een andere Heemschut-publicatie uit hetzelfde jaar vooral gezien in de 

voorlichting aan de boeren, en dus niet in de beïnvloeding van de overheid: ‘Er moet 

meer gedaan worden om onze boeren de schoonheid te leeren zien van de verschillende 

typen boerderijen en vooral van hun eigen bedrijf in de oude historische omgeving.’ De 

houding om bewustzijn te bereiken bij de ‘gewone mensen’ zou later, in 1947, leiden tot 

aanvulling van de statuten: ‘De Bond stelt zich ten doel [...] het Nederlandsche volk te 

overtuigen van de noodzakelijkheid, mede te werken aan het behoud en de bescherming 

van de bestaande, en het scheppen van nieuwe schoonheid.’
109

 Naast de rol van de 

boeren zag de Bond Heemschut in 1941 nog een ander belangrijk aspect bij de 

wederopbouw van boerderijen:  

‘[...] de grondfout bij ons ter lande is dat totaal onbevoegden op veel plaatsen maar rustig 

kunnen doorgaan met hun geknoei en gepruts, waar slechts aan bevoegde architecten 

opdracht tot bouwen moest worden gegeven. Een stap in de goede richting is dat de 

wederopbouw van de talrijke door den oorlog verwoeste boerderijen slechts aan 

deskundige architecten zal worden gegeven, die overal rekening moeten houden met de 

bestaande typen.’
110
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Dit gold trouwens ook voor tuinarchitecten, waaronder leden van de Bond Heemschut, 

die betrokken waren bij een streekeigen erfbeplanting van wederopbouwboerderijen in 

de Grebbelinie en in Noord-Brabant.
111

  

 

Bezorgdheid over de tweede wederopbouw 

 

De positieve visie van Heemschut op de wederopbouw van boerderijen veranderde in de 

loop van de tweede wederopbouw. In het bijzonder het opkomen van de gelede 

boerderij als alternatief van de streekeigen typen en het gevaar dat daarmee regionale 

tradities, tegelijk gepercipieerd als nationale traditie, verloren zouden gaan en 

uniformiteit van boerderijen over het hele land zou ontstaan, beschouwde de organisatie 

als zorgelijk. Wat voor denkbeelden gingen achter deze bezorgdheid schuil?  

 

Bij alle vreugde over de bevrijding en een aanvankelijk optimisme over de potentie van 

een ‘nieuw Nederland’ ontstonden er bij de Nederlandse politieke en intellectuele elite – 

en uit deze kring kwamen de leden van de bond – zorgen over een zedelijk en moreel 

verval van de bevolking en het verdwijnen van een nationaal verband. Dit zou zijn 

oorsprong hebben in wat aangeduid kan worden met de trefwoorden verwildering van 

de jeugd, ontbinding van het als steunpilaar van de samenleving geldende gezinsleven, 

massificatie, vereenzaming, geesteloosheid, egoïsme en cultuurvervlakking. Tijdens het 

bezettingsregime zouden Nederlanders gewend geraakt zijn aan liegen en bedriegen, zij 

het ook uit verzet of ter zelfbescherming. De centrale gedachte van intellectuelen was 

dat zij voor moreel herstel moesten zorgen en nationaal besef en saamhorigheidsgevoel 

moesten versterken bij de ‘massa’.
112

 Om dit doel te bereiken werden – met soms meer, 

soms minder succes – op politiek vlak en op het vlak van de jeugdopvoeding 

verschillende instellingen opgericht, waaronder de Nederlandse Volksbeweging, de 

hulporganisatie Nederlands Volksherstel en de Nederlandse Jeugdgemeenschap.
113

  

Op cultureel vlak hingen intellectuelen een cultuurnationalisme aan: het nationale 

zou zich in bepaalde traditionele cultuurvormen uiten en door ondersteuning van die 

cultuurvormen zouden nationaal bewustzijn, nationale saamhorigheid en een nieuwe 
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zedelijke en morele orde ontstaan. In dit denkbeeld toonden zich hetzelfde 

antimodernisme en hetzelfde cultuurpessimisme die reeds voor de oorlog bij 

intellectuelen heersten.
114

 Een sleutel zag men in de krachtige ondersteuning van 

‘volkscultuur’ als beschavingsinstrument. Nog steeds gepercipieerd als statische 

plattelandscultuur hoorden hierbij ‘volks’feesten, ‘volks’dans en ‘volks’muziek maar 

ook de traditionele boerderijbouw, en wel in al hun regionale verscheidenheid, die de 

nationale eendracht zouden bepalen.
115

 Voortredenerend betekende dit voor de 

wederopbouw van boerderijen dat met de stoffelijke wederopbouw van traditionele 

streektypen tegelijk een geestelijke wederopbouw zou moeten plaatsvinden. In dit kader 

werd dan ook het daadwerkelijke verlies van de architectuur door de oorlog 

overschaduwd door klagen over het verlies van nationale gevoelens, moraal en zeden. 

Deze ervaringen van verlies hadden hun oorsprong niet in de verwoestingen, waarover 

nauwelijks gesproken werd, maar in een diagnose van de naoorlogse ontwikkeling van 

de maatschappij door intellectuele elites.
116

 Hieraan verbonden speelde de angst voor 

het verlies van een – in de waarneming – bedreigde ‘volkscultuur’ op het platteland 

door ‘negatieve’ effecten van het moderniseringsproces dat zich in allerlei sectoren 

voltrok. Het sluipende verlies door de modernisering dat door de ideologen die in dit 

hoofdstuk aan bod komen als nijpend probleem werd ervaren, kon naar hun mening 

door een juiste aanpak van het acute verlies door de oorlog worden opgelost.  

In de volgende paragrafen zal duidelijk worden dat de vertegenwoordigers van de 

heemschutbeweging inzagen dat modernisering in de boerderijbouw om economische 

redenen noodzakelijk was. Maar de modernisering mocht volgens hen slechts 

plaatsvinden bij een gelijktijdige duidelijke voorzetting van tradities. Deze betroffen de 

streekeigen vormgeving van boerderijen; de betekenistoekenningen van de boerderijen 

werden dan ook vooral verbonden aan deze vormgeving. 

Een van de initiatieven die op het gebied van de bevordering van immateriële 

cultuur ontstonden, was het Nationaal Instituut (1945-1947). Het instituut was een 
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particulier initiatief, waarbij ook verschillende volkskundigen betrokken waren die niet 

hadden gecollaboreerd met de bezetter. Het instituut werd financieel ondersteund door 

de overheid. Het bemoeide zich vooral met de bevordering van de immateriële 

‘volkscultuur’ bij de brede massa en stond daarbij een paternalistische culturele sturing 

en ‘volksopvoeding in nationale zin’ voor.
117

 Het gros van de Nederlandse bevolking 

toonde zich echter nauwelijks ontvankelijk en eigende zich gretig de nieuwe elementen 

en symbolen van de massacultuur toe. Bij de vraag waaraan het grote publiek werkelijk 

behoefde had, stond het elitaire Nationaal Instituut niet stil.
118

 Dergelijke spanningen 

waren ook merkbaar in het kader van de ondersteuning van de materiële ‘volkscultuur’, 

en zeker op het gebied van de streektypische boerderijbouw waarvoor 

vertegenwoordigers van de heemschutbeweging zich inzetten. Terwijl zij in de eerste 

helft van de twintigste eeuw nog geklaagd hadden over stedelijke invloeden op de 

boerderijbouw, was het vasthouden aan de streektypen en het verzet tegen uniformiteit 

juist door cultuurpessimistische romantische ideeën bepaald die toegeschreven kunnen 

worden aan een stedelijk-elitaire context. Dit was ook de perceptie van de architect W. 

van Gelderen die in 1946 uitlegde:  

‘De stedeling ziet den boer als een brok oergezonde natuur, die als een rots van rust en 

kracht levend in een land van melk en honing, onbewogen door het rumoer der tijden, 

ploegt, zaait, wiedt en oogst. De boer zelf ziet zijn bedoening als een bedrijf, waarin als in 

ieder bedrijf, naast vreugden van den arbeid, gedacht en gewerkt wordt om de 

uiteindelijke winst.’  

 

De boeren zouden het willen vasthouden aan het streektype als een ‘dwang van den 

stedeling’ beschouwen: ‘Hij meent hier te denken en te gevoelen zoals de boerenstand 

denkt en voelt, terwijl de boer de progressieve is en op gezonde wijze rekening houdt 

met een onafwendbare ontwikkeling, welke als feit aanvaard moet worden [...].’
119

 Het 

citaat is te lezen als een aanklacht tegen stedelingen die zich de architectuur van de 

boeren toe-eigenden en optraden als kenners die de kwaliteit, betekenis en toekomst van 

boerderijen definieerden, zonder de belangen van de boeren te begrijpen. 

Cultuurpessimisme en angst voor negatieve effecten van de modernisering en 

voor bedreigingen van het ‘Nederlands cultuureigen’ bleven de visies van de elite 
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bepalen tot het midden van de jaren vijftig.
120

 Een belangrijke taak was ook weggelegd 

voor de cultuursociologie en sociologie. Sociale planning moest bijdragen aan het 

beschavings- en zedelijkheidsoffensief en aan het (her)scheppen van een 

saamhorigheidsgevoel binnen de maatschappij bij gelijktijdige waardering voor de 

individuele persoonlijkheid. Sociologen moesten als sociale ingenieurs het als 

onstuitbaar ervaren moderniseringsproces begeleiden c.q. sociaal beheersbaar maken. In 

de loop van de jaren vijftig zou het moderniseringsproces in toenemende mate als 

vooruitgang worden aanvaard en de ‘behoudende reflex’ worden opgegeven.
121

  

 

De zorg van de Bond Heemschut dat de streekeigen boerderijbouw zou verdwijnen 

werd gedeeld door de toeristische organisaties Algemene Nederlandse Vereniging voor 

Vreemdelingenverkeer (VVV) en Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB. 

Het platteland met een ‘gaaf geheel’ van boerderijen met ‘fraaie en rustige lijnen’ gold 

voor hen als trekker van toeristen. De in hun perceptie ‘eeuwenoude’ bouwtradities 

zouden niet zomaar prijsgegeven moeten worden bij de nieuwbouw of verbouw van 

bestaande boerderijen. In boeren en landbouworganisaties maar ook in de overheid had 

men daarbij geen vertrouwen (meer), wel in architecten en schoonheidscommissies.
122

 

Door deze duidelijke tweedeling werden de oorspronkelijke dragers van de tradities, 

boeren en dorpstimmerlieden, paradoxaal genoeg buitengesloten en de voortzetting van 

hun tradities kreeg een connotatie van kunstmatigheid in een top down proces.  

De boerderijen die eerder als ‘architecture without architects’ en ‘the architecture 

of the Other’ werden geclassificeerd, wat juist tot de bijzondere betekenistoekenningen 

ervan had geleid, werden daarmee nu in principe verklaard als ‘architecture of “us” 

(academics, architects, “the elite”)’, om de woorden te gebruiken van de antropoloog 

Marcel Vellinga.
123

 Ook al kwam deze omkering in de realiteit vaak veel minder sterk 

naar voren en werd benadrukt dat men tot oplossingen wilde komen die voor iedereen 
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gunstig waren, toch is het hele debat over de wederopbouw ook duidelijk een debat over 

bevoegdheden. 

Vanuit de andere kant, de kant van de moderniseerders, werden trouwens in 

verband met landbouwkundige aspecten van de boerderijbouw dezelfde fronten gezien, 

zoals in hoofdstuk vijf verder uitgelegd wordt: de Stichting voor de Landbouw die de 

boerenorganisaties overkoepelde, stoorde zich er in 1949 publiekelijk aan dat het bij de 

(wederop)bouw van boerderijen verplicht was om architecten in te schakelen. De 

bezwaren hadden een financiële achtergrond. Bovendien zouden er te weinig architecten 

zijn met voldoende deskundigheid op het gebied van de moderne landbouw. 

Dorpstimmerman-aannemers zouden met behulp van voorlichting door 

landbouwdeskundige instituten gebouwen kunnen ontwerpen die voldeden aan de eisen 

van de praktijk en de eisen van de bouwverordeningen.
124

 Op de 

wederopbouwactiviteiten had dit bezwaar geen invloed; de wederopbouw zou in handen 

blijven van architecten. Het voorbeeld laat zien dat het debat over de wederopbouw 

tegelijk ook een debat was over het eigendom van de kwestie van de wederopbouw en 

over de zeggenschap. 

 

4.2.2 De ‘Commissie Uniforme Bebouwing’ 

 

De bezorgdheid over de ongewenste uniformiteit van de boerderijbouw over heel 

Nederland kreeg in 1953 een bijzondere dimensie en werd naar een overheidsterrein 

geduwd. Op 27 november schreef het bestuur van de Bond Heemschut een brief aan de 

minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Daarin werd gewezen op een 

ongewenste uniformiteit en verstarring in de naoorlogse boerderij- en woningbouw. 

Ook werd de wens geuit dat de overheid maatregelen zou nemen om bij nieuwbouw het 

streekeigen karakter van de architectuur te handhaven. De bond toonde weliswaar 

begrip voor het gegeven dat na de oorlog een zuinig beheer van materialen en efficiënte 

werkmethoden tot een zekere uniformiteit van nieuwe gebouwen hadden geleid, maar 

daar stond tegenover dat ‘niet alleen uit esthetische overwegingen, of uit een 

economisch oogpunt (vreemdelingenverkeer), maar vooral uit sociale overwegingen een 

zo groot mogelijk [sic] differentiatie tussen de verschillende streken van ons land 
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gewenst is.’ Gelijkschakeling zou een gevaar voor het volk betekenen, een ‘nationale 

ramp’.
125

 De veel geprezen nationale eenheid in regionale verscheidenheid zou 

beschadigd worden en de overheid zou dit door dirigistische maatregelen moeten 

verhinderen. Hier toont zich het cultuurnationalisme par excellence. De streekeigen 

wederopbouw van boerderijen, zoals Van Eck tot aan het einde van de jaren veertig had 

laten doorvoeren, diende de Bond Heemschut als toonbeeld dat nagestreefd zou moeten 

worden. Aan de verwezenlijking hiervan zou de centrale overheid echter niet voldoende 

medewerking verlenen. Hierin verlangde de bond verandering. Begin 1954 

onderstreepten de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en de 

Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. deze eis in brieven aan het 

ministerie.
126

 De drie partijen, die in eerste instantie de boerderijbouw beoogden, 

werden ondersteund door Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. Bouma. 

Bouma voegde toe dat streekeigen boerderijen ook uit landbouweconomisch perspectief 

de beste oplossing voor nieuwe boerderijbouw boden, zoals uit zijn eigen onderzoek 

zou zijn gebleken.
127

  

Na een eerste ontwijkende reactie van de minister van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting, waarin hij noch verantwoordelijkheid noch interesse toonde voor de 

bezwaren tegen uniforme bebouwing,
128

 stelde het ministerie in augustus 1954 toch een 

commissie samen naar aanleiding van bovengenoemde klachten en eisen. Het betrof de 

zogenaamde ‘Commissie Uniforme Bebouwing’ die de oorzaken van uniformiteit in 

boerderijbouw, woningbouw en stedenbouw nader moest onderzoeken.
129

 Daarbij moest 

onderscheid gemaakt worden tussen ‘waardevolle’ en ‘ongewenste’ uniformiteit. 

Uitgevonden moest worden of er een samenhang bestond tussen ongewenste uniforme 

architectuur en overheidsvoorschriften en of uniformiteit vermeden zou kunnen worden 

door de aanpassing van voorschriften. Voor zijn installatierede bij de oprichting van de 

commissie koos de minister voor een op hoofdlijnen technische benadering. Maar 

voordat hij in een technische uiteenzetting inging op de taken van de commissie en op 
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de dringende noodzaak van kostenbesparing in de boerderijbouw, koos hij eerst voor 

een romantische invalshoek waarin het idee van een geestelijke wederopbouw via de 

stoffelijke wederopbouw terugkwam:  

‘Het vraagstuk, dat aan de Commissie ter behandeling wordt voorgelegd, is van zodanige 

omvang, dat het reikt tot de diepste gronden van het bestaan. Iedere door de mens 

geschapen vorm toch is niet alleen een vervulling van een stoffelijke behoefte, maar ook 

een verbeelding van de geest, een uiting of weerklank van de levensstijl ener 

gemeenschap.’
130

  

 

De keuze om de rede romantisch gekleurd te beginnen, was strategisch: de minister 

toonde begrip voor het idee van boerderijen als bindende volkskunst waaraan mensen 

hun regionale en nationale identiteit ontleenden – een idee dat de Bond Heemschut 

huldigde. Hij wist daarmee de bezorgde gemoederen te sussen, in principe ging het om 

een verkooptruc voor zijn eigen beleid. In de brede samenstelling van de commissie 

toont zich het belang dat in de probleemstelling gezien werd. De commissie bestond uit 

vertegenwoordigers van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en 

Stedebouw en de Federatie van Provinciale Schoonheidscommissies, de nationale 

Woningraad, het Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting en het Verbond van 

Protestant Christelijke Woningbouwverenigingen, de A.N.W.B., de Algemene 

Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, de Bond van Nederlandse 

Architecten, de Bond van Bouwondernemers, de Stichting Raad van Bestuur en 

Bouwbedrijf en de Nederlandse Christelijke Aannemers- en Bouwvakpatroonsbond, de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting, de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen en de Bond 

Heemschut. Secretaris van de commissie werd Robert Cornelis Hekker. Hij 

vertegenwoordigde tegelijk de boerderijbouw.  

De commissie kwam uiteindelijk met de volgende conclusies aangaande de 

boerderijbouw: het betrof waardevolle uniformiteit ‘waar de gelijkvormigheid uit 

maatschappelijke, economische, technische en esthetische overwegingen verantwoord 

is’, ook als dit een afwijking van het vertrouwde beeld en een ‘nog onzekere 

vormgeving’ als gevolg had. Ongewenste uniformiteit daarentegen zou gekenmerkt zijn 

door ‘eentonigheid, tengevolge van gebrek aan zorg of van een tekort aan vormgevend 
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vermogen op de voorgrond.’
131

 Nu zou de geschiedenis van de boerderijbouw hebben 

geleerd ‘dat de enige traditie in de boerderijbouw bestond uit een voortdurende 

aanpassing van het bedrijfsgebouw aan de wijzigingen in het bedrijf’ wat ook al in het 

verleden automatisch zou hebben geleid tot een bepaalde uniformiteit onder gelijke 

omstandigheden. In dit perspectief krijgt het begrip ‘streekeigen’ een geheel andere 

connotatie: die van uniformiteit in een bepaalde streek. ‘In deze geest zou men ook 

thans dienen voort te bouwen, al zal dit traditionalisme – hoe paradoxaal zulks ook 

moge klinken – tot geheel nieuwe vormen leiden.’
132

 De variëteit van ‘datgene, dat nog 

niet geheel aan betekenis […] ingeboet’ heeft, zoals het woningtype, de detaillering en 

de erfbeplanting, zou wel kunnen worden behouden. Overheidsvoorschriften zouden dit 

niet tegenhouden.
133

  

Bij de wederopbouw zouden overeenkomstige bedrijfseisen, technische 

voorschriften en de maximum bouwkosten hebben geleid tot uniformiteit, die door de 

commissie het predicaat ‘architectonisch verantwoord’ kreeg toegekend. Als resumé 

van haar verslag pleitte de commissie voor een dergelijke ‘architectonisch verantwoorde 

uniformiteit’
134

 in de boerderijbouw.  

 

4.2.3 De reactie van R.C. Hekker op de eisen van de heemschutbeweging 

 

R.C. Hekker legde deze visie in 1954 verder uit in een separaat stuk. In zijn 

verhandeling nam Hekker duidelijk afstand van het streven het streekeigene te 

behouden zoals de heemschutbeweging dat opeiste. Hekker merkte terecht op dat het 

idee over het bestaan van streekeigen boerderijtypen voor het eerst rond 1900 naar 

voren was gekomen in de context van een oplevend nationaal besef. De boerderijen 

werd toen een bijzondere waarde toegedicht: zij werden gezien als architectonische 

documenten van een als ‘oeroud’ gepercipieerde en als nationaal fundament verheven 
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plattelandscultuur.
135

 Elders voegde Hekker nog – eveneens terecht – toe dat het in de 

tijd van de bezetting onder de druk van de vijand tot een herbezinning op eigen tradities 

was gekomen. Daarbij werd de streekeigen boerderijen als een vorm van nationaal 

erfgoed een belangrijke rol toegedicht.
136

 Bij gebrek aan ouder vergelijkingsmateriaal 

zouden nu juist de laatste ontwikkelingsstadia ‘uit de tijd van het zuivere handwerk’ 

gezien worden als bij uitstek streekeigen, aldus Hekker.
137

 Dit was volgens hem 

historisch onjuist. Hij toonde aan dat boerderijen voortdurend aan veranderende 

omstandigheden aangepast waren en daardoor steeds in ontwikkeling waren gebleven. 

Hij trok daaruit twee conclusies: enerzijds zou men door de constante ontwikkeling van 

boerderijen niet kunnen spreken van streektypen. Welk evolutiestadium zou dan 

streekeigen zijn? Wél zou men kunnen spreken van streekontwikkelingen. Anderzijds 

zou het door de aanhoudende ontwikkelingen – onder andere met betrekking tot 

gewijzigde eisen omtrent behuizing, brandveiligheid, verlichting, ventilatie en hygiëne 

– onmogelijk zijn om ‘een sfeer terug te roepen, die onherroepelijk voorbij is.’
138

 

Misschien wel een radicale visie voor een liefhebber van historische boerderijen, die 

Hekker ongetwijfeld was, maar volstrekt geen onbegrijpelijke voor de onderzoeker 

Hekker die in de betreffende tijd dé expert was op het gebied van de ontwikkeling van 

historische boerderijen. Dit was voor een groot deel te danken aan de inzichten die hij 

tijdens zijn eerdere documentatiewerk voor het Bureau Wederopbouw Boerderijen had 

verworven. Hekker nam de rol in van een exact historisch werkende 

ontmythologiseerder. Hij liep hiermee duidelijk voor op de volkskundigen in Nederland 

die pas veel later aan een ontmythologisering van hun studieonderwerpen zouden 
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beginnen en – met behulp van de ‘exact-historische methode’
139

 – veronderstelde 

continuïteiten zouden blootleggen.  

Terwijl J. de Vries na de oorlog veroordeeld was en zich geheel teruggetrokken 

had uit de volkskunde, zette S.J. van der Molen na een schrijfverbod zijn 

publicatieactiviteiten op volkskundig gebied voort en hield hij vast aan de 

continuïteitsgedachte en ‘relictologie’– ook al formuleerde hij voorzichtiger en 

genuanceerder. 

Dezelfde oude lijn werd aangehouden in het tijdschrift ‘Nederlands Volksleven’, 

het orgaan van het in 1949 opgerichte Nederlands Volkskundig Genootschap. Het 

tijdschrift dat zich vooral op een niet-wetenschappelijk publiek richtte, huldigde de 

plattelandscultuur als onveranderlijke ‘volkscultuur’ – een idee dat nog steeds een grote 

aantrekkingskracht had bij het brede publiek.
140

 Zo sprongen er dan ook enkele artikelen 

van Hekker, die in 1953 tot de redactie toetrad, bijzonder uit: hij publiceerde over de 

exact-historische studie van boerderijen en wees erop om zowel bij de 

geschiedschrijving als ook bij de actuele omgang met boerderijen steeds rekening te 

houden met de functie van boerderijen als utiliteitsgebouwen en met de dynamische 

bedrijfsgeschiedenis.
141

 

In volkskundige kringen leefde bovendien een ‘utilitaire of instrumentele 

opvatting’ van ‘volkscultuur’.
142

 Deze moest behouden en als weermiddel en 

opvoedingsinstrument ingezet worden tegen de moderne massacultuur, een opvatting 

die tussen 1945 en 1947 ook uitgedragen werd door het Nationaal Instituut dat reeds 

eerder ter sprake kwam. De volkskunde kon hierbij – als toegepaste wetenschap – een 

actieve rol vervullen. Zo moest volgens W. Roukens die in 1948 directeur van het 

openluchtmuseum te Arnhem en in 1951 in Nijmegen lector voor volkskunde werd 

(daarvoor was hij privaatdocent volkskunde) de volkskunde de volkscultuur ‘gezond’ 

houden.
143

 En P.J. Meertens, die in 1949 directeur werd van de ‘Centrale Commissie 

voor onderzoek naar het Nederlandse Volkseigen’ (de voorganger van het latere 

Meertens Instituut) was van mening dat de volkskunde het substraat van oudere 

cultuurvormen diende te registreren en dat zij kon worden ingezet om ‘de vervlakking 
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van het leven tegen [te] gaan en de ontaarding van het gemeenschapsleven [te] 

bestrijden.’
144

 Roukens en Meertens namen beide een reflectieve kritische houding in 

ten aanzien van de uiterst problematische instrumentalisering van de volkskunde tijdens 

de bezetting, maar toch wezen zij het cultuurpolitieke gebruik ervan niet af. 

Geïnspireerd door de ontwikkelingen binnen de Duitse volkskunde maakte 

Meertens in 1960 in zijn lezing ‘Waardering der volkskunde’ weliswaar duidelijk dat 

het vak zich theoretisch en qua onderwerp moest heroriënteren: de periode waarin de 

volkskunde zich met boeren als meest homogene ‘gemeenschap’ binnen de samenleving 

bezighield, zou vanwege de ontwikkelingen in de landbouw en in de samenleving in het 

algemeen niet meer realistisch zijn.
145

 Ook van de toegepaste volkskunde werd in 

academische kringen afstand genomen ten gunste van een focus op de bestudering van 

cultuur. Maar de ontmythologisering kwam pas in de jaren zeventig duidelijk in beeld. 

J.J. Voskuil stelde toen in een viertal recensies dat Nederlandse volkskundigen 

kritiekloos verouderde concepten rond volk, volksaard en continuïteit hanteerden, en de 

these van het ‘oeroude’ betwijfeld zou moeten worden.
146

 Onder deze bekritiseerden 

waren S.J. van der Molen en Tjaard W.R. de Haan. De neerlandicus De Haan (1919-

1983), in zijn tijd een van de bekendste en invloedrijkste volkskundigen in Nederland, 

was een schoolvriend van Hekker geweest. Hun vriendschap was echter al vroeg 

verwaterd vanwege hun uiteenlopende wetenschapsopvattingen. Hekker was een exact 

formulerende pragmaticus, De Haan een extraverte man die het niet altijd even nauw 

nam met de regels van de wetenschap.
147

  

Hekker zou zijn standpunt uit 1954 twee jaar later, in 1956, herhalen en daarvoor 

veel aandacht krijgen van de Nederlandse pers.
148

 Als een van de sprekers op de door de 

Commissie Stad en Dorp van de Bond Heemschut georganiseerde Boerderijendag in het 

openluchtmuseum te Arnhem pleitte hij voor herbestemming, en dus 

functieverandering, van historische boerderijen om deze te behouden – een principe 

waarvoor tegenwoordig ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat. 
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Daarentegen zouden boerderijen die een efficiënte en moderne bedrijfsvoering moesten 

garanderen, aangepast mogen worden aan nieuwe eisen, met behulp van experimenten 

en zonder per se rekening te houden met de historie. Dat zou echter niet hoeven te 

betekenen dat nieuwe constructies het op den duur zouden winnen van oude beproefde 

methodes. Toch werd hiermee de over de nieuwe boerderijbouw verontruste heemschut 

duidelijk terechtgewezen. Uit het verslag van de boerderijendag wordt duidelijk dat de 

heemschut dan ook concessies deed: ‘Heemschut staat open óók voor de nieuwe 

schoonheid.’
149

 Een deelnemer die aarzelingen had bij deze afkondiging was juist A.D. 

van Eck. Heemschut zou er volgens hem voor moeten waken dat het niet tot een 

‘schandalige miskenning van het recht van de bewoners op een “heem”, een woonstreek 

met een eigen karakter’ zou komen.
150

 

Hekker was een nuchtere boerderijonderzoeker die vanuit zijn historisch 

boerderijonderzoek een kritische houding innam tegenover de visies van de 

heemschutbeweging. Twee andere sleutelfiguren in het veld van de wederopbouw van 

boerderijen, Jans en Bouma, hielden zich tevens met historische boerderijen bezig, maar 

zij verbonden deze interesse in de geschiedenis met hun eis om streekeigen vormen in 

de boerderijbouw voort te zetten, zoals uit de volgende paragrafen zal blijken. 

 

4.2.4 De architect Jan Jans 

 

Met Jan Jans (1893-1963) nam een boerderijenarchitect en hobby-volkskundige aan de 

wederopbouw van boerderijen en het debat erover deel die tevens betrokken was bij de 

heemschutbeweging. Daarnaast was Jans een vertegenwoordiger van het regionalisme.  

 

Jans wordt hier eerst geplaatst in de architectuurgeschiedenis waarvoor weer een stap 

teruggegaan wordt in de tijd. De architectuurstromingen voor en tijdens de bezetting 

bewogen zich van reactionair naar progressief – ook al omarmden veel architecten 

vanuit verschillende intenties bouwkundige tradities, zoals architectuurhistoricus Koos 

Bosma heeft laten zien.
151

 Voor de reactionairen was het verleden per definitie beter en 

moest het nagevolgd worden. De conservatieven dachten in termen van vooruitgang; 
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voor hen had traditie een sturende maar ook een relativerende functie in het heden. De 

progressieven, wiens werk geheel in het teken stond van vooruitgang, zagen in tradities 

het afgesloten verleden, waarmee traditie als een belemmering gold voor de 

vooruitgang.
152

 De architectengroepen ‘De 8’ en ‘Opbouw’ hoorden als aanhangers van 

het Nieuwe Bouwen bij de progressieven. Zij streefden ernaar om door nadruk op de 

bouwtechniek, focus op de functie en onafhankelijkheid van de geschiedenis een 

eigentijdse architectuur te ontwikkelen.
153

 Het verbaast niet dat juist twee architecten uit 

deze beide groepen in 1938 een praktisch handboek over moderne boerderijbouw 

publiceerden, waarin bijzondere aandacht werd geschonken aan de nieuwe boerderijen 

uit de Wieringermeer.
154

 Het voorbeeld Wieringermeer laat echter ook een toenadering 

tussen progressieven en conservatieven zien.
155

 De Bouwkundige Afdeling van de 

Directie van de Wieringermeer kenmerkte zich door een functionalistische benadering 

en paste nieuwe bouwmaterialen als staal en beton toe. Maar haar inspiratiebron was 

ook de Nederlandse bouwkundige traditie met zorgvuldige detailleringen en de 

toepassing van materialen als pannen, baksteen en hout. De Wieringermeerarchitectuur 

beweegt zich daarmee in het overgangsgebied tussen het Nieuwe Bouwen en de Delftse 

School. De Delftse School, die rondom professor Marinus Jan Granpré Molière (1883-

1972) was ontstaan, hoort bij de conservatieve stromingen. Haar architecten pleitten 

voor de eenvoud van de vorm – hierin moest de functie van het gebouw tot uitdrukking 

komen –, het beperkte gebruik van ornamenten en het openleggen van de constructie. 

De traditie van het alledaagse moest daarbij als uitgangspunt en inspiratiebron dienen. 

De waarde van de traditie was volgens Grandpré Molière een ‘samenstelsel van regels, 

die onlosmakelijk verbonden waren met het land, het klimaat en de cultuur. De regels 

fungeerden als bemiddelaar tussen de algemene wetmatigheden van de natuur en de 

spontane scheppingskracht van de kunstenaar.’
156

 Architecten die de Delftse School 

vertegenwoordigden, pasten traditionele ontwerpmiddelen, traditionele typologieën en 

traditionele materialen (rode baksteen, gevoegde gevels, dakpannen, houten ramen) toe. 

In het verlengde daarvan namen verschillende architecten regionale karakteristieken als 
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uitgangspunt voor hun architectuur. Zij werden sterk gestimuleerd door de ideeën van 

de Bond Heemschut en de schoonheidscommissies die in het hele land opereerden. 

 

Jan Jans hoorde bij deze groep van ‘regionalisten’. Na enkele leerjaren in Amsterdam 

had Jans zich in 1928 als zelfstandige architect gevestigd in Almelo. Voor de cultuur 

van zijn streek Twente toonde hij grote belangstelling. Hij tekende, ontwierp en 

restaureerde veel op het gebied van de landelijke bouwkunst, en wel voornamelijk 

boerderijen. Jans was een liefhebber van oude boerderijen, die volgens hem de 

‘volksziel’ weerspiegelden, en een vurig voorstander van het traditionele bouwen. 

Vanuit deze romantische overtuiging was hij toezichthouder van de Overijsselse 

schoonheidscommissie ‘Het Oversticht’. Om de werkwijze van dorpstimmerlieden na te 

voelen, tekende hij talrijke historische boerderijen. De tekeningen moesten als 

inspirerende leidraad voor nieuwe boerderijbouw dienen.
157

 Jans betreurde dat er in 

Nederland nog geen groter standaardwerk over historische boerderijen was verschenen, 

want voor de nieuwe boerderijbouw was volgens Jans grondige kennis van historische 

boerderijen een voorwaarde.
158

 Hij propageerde zijn standpunt over het traditionele 

bouwen in talrijke lezingen en artikelen over de esthetiek van historische boerderijen.  

Algemeen maakte de cultuurpessimistische Jans zich zorgen over het verdwijnen 

van ‘volkscultuur’ (in de zin van als statisch opgevatte plattelands- en ambachtscultuur), 

dat hij toeschreef aan een gebrek aan gemeenschapszin binnen de Nederlandse 

maatschappij. Het actieve behoud van de volkscultuur, waarin hij een cultuurpolitieke 

taak zag, zou daarentegen gemeenschapsbindend werken.
159

  

Jans ideeën over het boer-zijn als holistische levenswijze, bepaald door een 

homogene cultuur van – in de terminologie van zijn tijd – zeden, gewoonten en 

volkskunst die zich gedurende eeuwen had bewezen, laat parallellen zien met ideeën die 

ook in nazi-Duitsland speelden. Jans wees voor de oorlog zelf op die parallellen.
160

 Ook 

was Jans onder de indruk van het onderzoek naar boerderijen dat in Duitsland 

plaatsvond, in het bijzonder dat van Gustav Wolf en Werner Lindner.
161

 Dit betekende 
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echter niet dat Jans zich door de Duitse bezetter liet inpalmen, hij zette zich in tegendeel 

scherp tegen de bezetter af. Toen hij in 1940 door de bezetter gevraagd werd om mee te 

werken aan een ‘Blut und Boden’-boek over Germaanse bouwkunst weigerde hij en 

verborg zijn tekeningen voor de bezetter tot na de bevrijding.
162

  

Na de oorlog werd Jans docent aan een nieuwe – mede door hem opgerichte – 

opleidingsschool voor architecten in Twente, waar hij zijn ideeën doorgaf aan de 

jongere generatie. De oprichting van deze school te Almelo moest er in het kader van 

het regionalisme aan bijdragen om Twente cultureel onafhankelijker te maken.
163

 

Het regionalisme was bepaald door het naoorlogse cultuurpessimisme en het 

beschavingsideaal. De regionalisten waren van mening dat maatschappij en 

samenleving, politiek, economie en cultuur kracht aan de veelzijdigheid van de regio’s 

moesten ontlenen. Zij streefden naar meer zelfstandigheid van de regio op alle gebieden 

en cultiveerden regionale tradities als onmisbaar element in de gemeenschapsvorming. 

De versterking van regionale cultuur kon daarbij tegelijkertijd nationale cultuur, die 

door deze regionale gevoed werd, bevorderen.
164

 

Jans standpunt over het traditionele bouwen werd ook in zijn eigen ontwerpen 

duidelijk. De boerderijen die hij ontwierp, waren aan de buitenkant geheel bepaald door 

een regionale vormentaal. Dat gold ook voor twee boerderijen die hij, als enige 

particuliere architect, voor de Wieringermeer had ontworpen in de vorm van de Noord-

Hollandse stolp. De twee boerderijen waren weliswaar aangepast aan een moderne 

bedrijfsvoering, maar zij boden naar de mening van de Wieringermeerdirectie te weinig 

schuur- en woonruimte. De boerderijen werden gerealiseerd, maar voor een 

vervolgopdracht in de Wieringermeer kwam Jans niet meer in aanmerking.
165

 Wél 

mocht hij voor het Bureau Wederopbouw Boerderijen twaalf wederopbouwboerderijen 

bouwen
166

 en kon hij zijn bouwbureau in de wederopbouwperiode met zes medewerkers 

bemannen. Terwijl Jans steeds probeerde om rekening te houden met de ontwikkeling 

van het wooncomfort enerzijds
167

 en van landbouw en bedrijven anderzijds – de 

binneninrichting van zijn boerderijen hoefde voor hem dan ook niet door het 
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streekeigene te worden bepaald –, accepteerde hij niet dat de economische voorwaarden 

het enige criterium konden zijn voor de boerderijbouw. ‘Früher war Bauer sein eine 

Lebensweise, jetzt ist es eine Betriebsweise. Dabei ist der Bauer kulturell der übelste 

Nachtreter des Städters’, constateerde Jans tot zijn spijt.
168

 In interviews met 

journalisten en in lezingen bepleitte Jans herhaaldelijk dat boeren ervan overtuigd 

zouden moeten worden om rekening te houden met de esthetiek van de (buitenkant van) 

boerderijen. Voorlichting hierover zou bijvoorbeeld in het landbouwonderwijs kunnen 

worden gegeven.
169

 Hierin toont Jans zich duidelijk op één lijn met de Bond Heemschut 

die dezelfde eis formuleerde.  

In 1951 verweet Jans de Afdeling Boerderijenbouw dat boeren gelede boerderijen 

min of meer zouden worden opgedrongen. Deze boerderijen bestonden uit verschillende 

los van elkaar functionerende onderdelen in een aaneengesloten of verspreide opzet. 

Jans tekende bij een ontwerp van een gelede boerderij als alternatief een traditioneel 

type met alle ruimten onder een dak (afb. 4.1). Beide alternatieven legde hij voor aan 

boeren. Hun oordeel was volgens Jans veelzeggend: ‘in deze geleede boerderieje loop ik 

miej dood en schilder ik miej dood.’ Hij waarschuwde in het ‘Bouwkundig Weekblad’:  

‘Wees op de hoede. Devalueer de Boerderijenbouw niet door gevolg te geven aan de 

slechte propaganda van theoretici, die van de practijk van de boerderijenbouw te weinig 

kaas gegeten hebben. Dat zij ook nog steun schijnen te hebben van bovenaf, valt dubbel 

te betreuren.’
170

 

  

Hiermee is een keerpunt te constateren in Jans argumentatie voor het streekeigen 

bouwen: hij verbond streekeigen boerderijen en de praktijk van de landbouw en stelde 

vast dat boeren in hun alledaagse economische landbouwpraktijk niet gebaat zijn bij 

nieuwe, maar bij traditionele streekeigen vormen. Ook Rijkslandbouwconsulent voor 

Boerderijbouw G.J.A. Bouma gebruikte een argumentatie voor een streekgebonden 

wederopbouw die de nadruk legde op de boeren en hun economie terwijl hij tegelijk een 

aanhanger was van romantische ideeën over boerderijen als bindende ‘volkscultuur’. 
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4.3 Conflicten binnen de overheid 

 

4.3.1 Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. Bouma 

 

Terwijl Jans probeerde om vooral boeren en architecten-collega’s van zijn visie te 

overtuigen, kon Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. Bouma (1907-

1997), die eveneens opkwam voor het behoud van streekeigen uiterlijke vormen in de 

boerderijbouw, vanuit zijn functie bij de rijksoverheid op een breder vlak ageren. 

Bouma werd op 8 april 1907 te Sneek geboren als zoon van een apotheker. Zijn 

moeder was de dochter van Jan Johannes Timmer (1859-1923). Timmer stond destijds 

bekend als vooruitstrevende landbouwer, die veel vernieuwingen bewerkstelligde onder 

meer op het gebied van zuivelbereiding, bestrijding van tuberculose onder melkvee, 

landbouwmechanisatie en elektriciteitsvoorziening. Door deze grootvader raakte Bouma 

al in zijn jeugd bekend met het boerenbedrijf. Vanwege zijn gezondheid bracht Bouma 

na de HBS enkele jaren door in een Zwitsers kuuroord, waar zijn belangstelling voor 

volkskunst en kunstnijverheid werd gewekt. Tijdens zijn studiejaren in Wageningen, 

waar hij later zou afstuderen als landbouwingenieur, ontplooide hij activiteiten in de 

beweging voor het ‘Friese eigene’. Het moet deze tijd zijn geweest die bepalend was 

voor Bouma’s visie op een streekgebonden boerderijbouw. 

Tijdens de oorlog was Bouma werkzaam in de voedseldistributie en coördineerde 

hij de opvang van evacués. In 1947 werd Bouma Rijkslandbouwconsulent voor 

Boerderijbouw bij het Ministerie van Landbouw.
171

 In deze functie gaf hij leiding aan 

het net opgezette Consulentschap voor Boerderijbouw. Dit orgaan van de 

Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
172

 deed onderzoek naar meer doelmatige boerderijen 

(beste wijze voor huisvesten van vee en paarden met de nadruk op klimaat en hygiëne, 

beste boerderijen voor efficiënt werken op het bedrijf) en gaf in het hele land 

voorlichting over boerderijbouw. In iedere provincie werd bij de 

Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst een ‘assistent-specialist-boerderijbouw’ aangesteld 

die door het consulentschap werd opgeleid en die voorlichting gaf.  

Bouma zag boerderijen als belangrijk onderdeel van het landschap. Net zoals 

anderen in de heemschutbeweging had ook hij het idee dat historische boerderijen als 
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het ware een waren met de omgeving; eenheid zou men niet alleen ervaren door gewend 

geraakt te zijn aan bepaalde boerderijen, maar ook omdat de bouwers een ‘zuiver gevoel 

voor verhoudingen en materiaal’ zouden hebben gehad.
173

 In deze samenhang sprak 

Bouma ook over boerderijen als ‘volkskunst’. Vorm en materiaal zouden niet de 

persoonlijkheid van de bouwer weerspiegelen, maar de tradities die de gemeenschap 

waartoe de bouwer behoorde als ‘schoon en doelmatig’ aanvaardt.
174

 Het was een voor 

die tijd kenmerkende romantische opvatting over volkskunst als een vorm van 

‘dauergültige’ materiële cultuur, die uit de gemeenschap zou ontstaan en deze 

tegelijkertijd gestalte zou geven. Antropoloog Rob van Ginkel heeft op de paradox 

geattendeerd dat velen die een ‘organicistische cultuuropvatting’, zoals boven 

beschreven, huldigden, toch sturend optraden.
175

 Dat geldt zeker ook voor Bouma, die 

bovendien in zijn functie als Rijkslandbouwconsulent geacht werd rekening te houden 

met de landbouweconomie. 

Twee jaar na Bouma’s indiensttreding als Rijkslandbouwconsulent verscheen zijn 

‘Boerderijenboek. De nieuwe Friese boerderij’ (in het Nederlands en in het Fries), 

waarin hij aandacht vroeg voor de waarde van historische boerderijen en voorstellen 

deed voor een wijze van modernisering die rekening hield met oude vormen.
176

 Ook in 

zijn talrijke latere publieksgerichte publicaties en lezingen bleef hij daarvoor pleiten.
177

 

Nieuwe boerderijen moesten volgens Bouma in de eerste plaats aan de in de loop der 

tijd veranderde gebruikseisen en aan moderne standaards voldoen: ‘Het zou geheel 

verkeerd zijn vast te houden aan het oude, omdat het oud is en te vluchten in een soort 

museumcultuur. Wij leven in de 20ste eeuw en het spreekt vanzelf dat wij boerderijen 

moeten bouwen die passen in deze tijd.’
178

 Bij de toepassing van die eisen echter zou 

men een eenheid in de regionale bouwstijl moeten handhaven door voort te bouwen op 

streekeigen tradities, aldus Bouma. Argumenterend vanuit het landschapsbeeld doelde 

Bouma op het behouden van uiterlijke streekeigen karakteristieken van boerderijen, op 
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het bewaren dus van de hoofdvormen die bekend waren in de streek.
179

 Naast het 

landschapsbeeld was positieve landbouwpraktijkervaring met traditioneel vormgegeven 

boerderijen een doorslaggevend argument voor Bouma. Daarbij zette hij zichzelf neer 

als expert met ruime kennis over de praktijkervaringen van boeren. Al naar gelang zijn 

publiek, wist hij de focus op het ene of het andere argument te leggen.  

In de aanbevelingen die de concrete uitvoering van de nieuwbouw betroffen, ging 

Bouma’s bijzondere aandacht uit naar de koestallen. Belangrijke criteria waren ook voor 

hem: brandveiligheid door holle zolders; genoeg licht in de stallen door voldoende 

ramen; voldoende ventilatie van de stallen door ramen met holle onderdorpels en 

openingen in de stalzolders plus ventilatiepannen of luchtkokers; meer hygiëne door de 

invoering van grupstallen die twee keer per dag werden uitgemest en door de effectieve 

afvoer van de gier door een afzonderlijk afgedekt gootje in de grup; de veilige en 

hygiënische bevestiging van de koeien inclusief standsafscheidingen; de invoering van 

drinkbakjes; een frisse bewaarplaats voor de melk dicht bij de stal. Verder adviseerde 

Bouma de buitenmuren bij nieuwbouw op te trekken als spouwmuren (twee 

halfsteensmuren met een tussenruimte van 5 cm) om een goede isolatie van de bouw te 

bereiken.
180

 Ook lage bouwkosten zouden een doorslaggevende factor moeten zijn bij 

de bouw van nieuwe boerderijen, mits er degelijke duurzame gebouwen zouden 

ontstaan met lage onderhoudskosten.
181

 Dit garandeerden volgens Bouma juist de 

traditionele boerderijvormen.  

In zijn betogen haalde Bouma graag concrete ontwerpen van architecten aan. Het 

blijkt dat dit vooral ontwerpen betrof van architecten die bij de wederopbouw betrokken 

waren en in dat kader traditionele boerderijvormen hadden gehandhaafd. Zo werd Jan 

Jans herhaaldelijk geciteerd,
182

 maar ook architecten die tot dan toe eerder onbekend 

waren, bijvoorbeeld P. Lankhorst uit Zwolle (36 wederopbouwboerderijen) of de jonge 

architect P. Niesten uit Leeuwarden (4 wederopbouwboerderijen).
183

 Ook greep Bouma 
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terug op de publicaties van Van Eck over de Wieringermeerboerderijen.
184

 Hieruit blijkt 

kennis van en waardering voor het werk van het Bureau Wederopbouw Boerderijen. 

Maar dat betekende niet dat het consulentschap ook een officiële inbreng had bij de 

wederopbouw van boerderijen. Deze bleef geheel in handen van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen. Vanuit het consulentschap was wel gevraagd om samen te 

werken, maar Van Eck was hierop niet ingegaan. ‘Wellicht vreesde de directeur A.D. 

van Eck vertraging bij zijn moeilijke taak door het inschakelen van een nieuwe dienst,’ 

vermoedde Bouma, die steeds met bewondering over Van Eck sprak.
185

 Hij had eerder, 

in 1942, met Van Eck samengewerkt toen zij beiden in een jury zaten die een prijsvraag 

voor een Friese Boerderij, uitgeschreven door de Fryske Akademy, moest beoordelen. 

Opdracht was geweest om een economisch verantwoorde boerderij – zowel ten aanzien 

van de bouw als ten aanzien van de bedrijfsvoering – te bouwen, en wel in de vorm van 

een kop-hals-romp-type waarmee de boerderij zou aansluiten bij de Friese traditie.
186

 

Toen Bouma later, in de jaren tachtig, een passage van het manuscript van zijn geplande 

maar nooit verschenen boek ‘7000 jaar bouw van boerderijen in Nederland’ wijdde aan 

het Bureau Wederopbouw Boerderijen, toonde hij zich tevreden dat Van Eck als 

directeur ‘goed op de hoogte’ was van de zeer uiteenlopende typen van boerderijen in 

Nederland. Dit zag Bouma als waardevolle basis voor het feit dat bij de wederopbouw 

onder Van Eck rekening kon worden gehouden met streekeigen boerderijbouw.
187

 

Zijn positieve kijk op de wederopbouw van boerderijen veranderde toen onder de 

nieuwe directeur P. Tijm propaganda gemaakt werd voor de gelede boerderij en 

daarmee impliciet voor het verlaten van streektypen. Er barstte een conflict los waarin 

dermate veel betekenis werd gezien dat, zo blijkt uit stukken uit 1949, het een eigen 

naam kreeg: ‘School Bouma versus School Goudswaard’.
188

 Het was het begin van 
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meningsverschillen over de bouw van traditionele boerderijen die uiteindelijk leidden 

tot het ontslag van Bouma als Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw.
189

 

 

4.3.2 ‘School Bouma’ contra ‘School Goudswaard’ 

 

In augustus 1949 hield Bouma een radiolezing op R.O.N., de Regionale Omroep Noord, 

die vanaf 1946 programma’s maakte voor Friesland, Groningen en Drenthe. Onder de 

titel ‘Goedkope Boerderijbouw’ hield hij een vurig pleidooi tegen de gelede bouw, die 

in het bijzonder door N.B. Goudswaard werd gepropageerd namens het BWB/de 

Afdeling Boerderijenbouw.
190

 De ervaring leerde, aldus Bouma, dat de gelede bouw – 

die reeds in 1907 als brandveilige boerderijbouw zou zijn ontwikkeld door het Instituut 

voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen (zie paragraaf 5.3) en in Friesland zou zijn 

toegepast – weinig waardering vond omdat door langere buitenmuren en een groter 

dakoppervlak de bouwkosten te hoog waren. Nu de gelede bouw in het kader van de 

wederopbouw opnieuw in de belangstelling stond, zou er weliswaar goedkoper 

gebouwd kunnen worden, maar de besparing op de kosten zou bereikt worden door een 

lichtere constructie – een bouwwijze die minder duurzaam zou zijn dan de traditionele 

en die hoge onderhoudskosten met zich mee zou brengen.
191

 Brandveiligheid zou 

inmiddels ook makkelijk bij de gewone (in tegenstelling tot de gelede) boerderijbouw 

bereikt kunnen worden door de aanleg van brandvrije zolders van holle baksteen of 

holle betonblokken of -platen boven de stallen. Door de wijdlopige opbouw zou men in 

de gelede bouw bovendien minder efficiënt kunnen werken, een argument dat ook Jan 
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Jans aanhaalde. Om de wederopbouw te kunnen afwikkelen, adviseerde Bouma 

daarentegen de traditionele bouwwijze.  

Terwijl Bouma niet slechts op de radio maar ook in zijn publicaties pleitte tegen 

de gelede bouw, veroorzaakte juist de radiolezing veel ophef. Dit hangt er vermoedelijk 

mee samen dat via de radio meer boeren werden bereikt dan met publicaties. S. 

Herweyer, directeur van de Cultuurtechnische Dienst (ruilverkaveling) en eerder hoofd 

van de Rijksdienst voor Landbouwherstel, eiste zelfs de officiële terugtrekking van de 

lezing.
192

 Herweyer en met hem C. Staf, indertijd directeur-generaal van de Landbouw 

bij het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, beweerden dat 

Bouma’s kostenanalyse betreffende de moderne streekeigen bouw niet klopte en 

misleidend was. Deze boerderijbouw zou duurder zijn dan Bouma had aangegeven en 

daarmee geen voordeel zijn ten opzichte van de gelede bouw. Juist met de gelede bouw 

zou in de praktijk geëxperimenteerd moeten worden om te komen tot een verantwoorde 

effectieve en goedkope boerderijbouw. Bouma’s mening zou de boerderijbouw meer 

schaden dan baten.
193

  

Bouma stuurde eind augustus 1949 een brief aan het Ministerie van Landbouw 

waarin hij zich verdedigde. Hij bleef bij zijn mening dat de traditionele bouw goedkoper 

was dan de gelede bouw bij dezelfde duurzaamheid en doelmatigheid. Dit zou de 

wederopbouw hebben laten zien. Bovendien herhaalde hij dat de gelede bouw door de 

wijdlopige plattegrond onpraktisch was, reden waarom veel boeren de gelede bouw 

zouden verwerpen: ‘Niet uit conservatisme, zoals de heer Goudswaard meent.’
194

 Het 

ministerie zou zich te sterk laten leiden door de opvattingen die de Afdeling 

vertegenwoordigde en op betreurenswaardige manier over het hoofd zien dat er al 

genoeg ervaringskennis over de gelede bouw was gegenereerd.
195

 Bouma eindigde zijn 

brief met de programmatische uitspraak: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de gelede bouw op 

den duur niet zal bevallen. Ik voel het mijn plicht als landbouwconsulent de boeren in 

deze zin voor te lichten.’
196

  

De boeren vormden (naast de boerderijen) het middelpunt waar alles om draaide 

in de discussies. Hun (veronderstelde) mening en praktijkervaring werden 
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geïnstrumentaliseerd in de argumentatie. Tegelijkertijd ging het erom de boeren te 

overtuigen – deze konden de wederopbouw immers voor een deel meebepalen. Hier 

waren zich ook de Afdeling Boerderijenbouw en de Rijksdienst voor Landbouwherstel 

van bewust. Zij hadden er reeds voor Bouma’s radiopraatje voor gepleit om aan de 

publieke tegenwerking van de twee scholen Bouma en Goudswaard paal en perk te 

stellen. De conflicten zouden vruchtbare effecten kunnen hebben, maar het tegendeel 

zou het geval zijn: de uitwerking van de conflicten naar buiten toe werd als funest 

beoordeeld omdat de school Bouma de school Goudswaard als diskwalificerend zou 

neerzetten bij de boeren.
197

  

De inspecteurs van de Rijksdienst voor Landbouwherstel en de leiding van de 

Afdeling Boerderijenbouw stonden achter Goudswaards pleidooi voor de gelede 

bouw,
198

 maar waren voorzichtig. Er werd voorgesteld om plannen voor de gelede bouw 

pas op het moment dat de conflicten tussen Goudswaard en Bouma overwonnen zouden 

zijn naar buiten te brengen.
199

 Uit de bezorgdheid dat iets van de conflicten zou 

uitlekken, wordt duidelijk hoe precair de situatie was. Bij de boeren die reeds klaagden 

over het werk van het BWB/de Afdeling Boerderijenbouw (zie paragraaf 5.7) mochten 

niet nog meer onrust en twijfels ontstaan die tot aarzelingen en wantrouwen in het 

wederopbouwwerk leidden.  

 

Uiteindelijk werd Goudswaards pleidooi voor de gelede boerderij in 1950 naar buiten 

gebracht door het verschijnen van het boek ‘Naar een goede en goedkope boerderij’. De 

verkoop van het boek was succesvol; een tweede druk verscheen reeds in hetzelfde jaar. 

Het voorwoord was geschreven door D.R. Mansholt, voorzitter van de Provinciale 

Adviescommissie Wederopbouw Boerderijen in de provincie Groningen. Het verbaast 

niet dat de expliciete voorstanders van de gelede boerderij uit de rijke noordelijke 

provincies kwamen, vanwaar steeds initiatieven tot vernieuwing waren uitgegaan. Dit 

betekende echter niet dat de gelede bouw slechts in het noorden zou moeten worden 
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toegepast. Mansholt benadrukte dat het boek van Goudswaard kon en moest bijdragen 

aan een verbetering van de samenwerking tussen architecten en landbouwpraktijk bij de 

bouw van boerderijen. Daarbij moest de grondgedachte van de schrijver om de boerderij 

van ‘binnenuit’, vanuit de functie van het bedrijf, te bouwen serieus genomen worden. 

Hiermee doelde hij op de conflicten die ontstaan waren in het spanningsveld tussen 

esthetische en economische factoren. Mansholt verzweeg niet dat Goudswaard met 

‘averechts begrip van zijn ideeën’ te maken had.
200

 Over de vraag, welke positie door 

welke actoren werd ingenomen, was Mansholt niet eenduidig. In de beginfase van de 

wederopbouw zag hij de gedupeerde boer als diegene die een modernisering eerder 

remde dan nastreefde:  

‘Uit de aard der zaak is de Nederlander in het algemeen geneigd om geen oude schoenen 

voor nieuwe te verwisselen zo lang hij de overtuiging heeft, dat deze oude schoenen nog 

niet zijn versleten en hem goed passen. Dit had tot gevolg, dat bij de herbouw van nieuwe 

boerderijen de gedupeerde de gedachte had om zo mogelijk zijn bedrijf in de oude 

toestand te herstellen. […] Bovendien hadden vele gedupeerden nog geen duidelijk 

inzicht in de vraag of de na-oorlogse landbouwtechnische en economische 

omstandigheden ingrijpende wijzigingen in hun bedrijf noodzakelijk maakten.’
201

 

 

Goudswaard daarentegen benadrukte in zijn boek dat het juist níet boeren waren die de 

modernisering van de boerderijbouw in de weg stonden, maar architecten. In hoofdstuk 

vijf zal duidelijk worden dat hij hierin geen ongelijk had. Hijzelf illustreerde dit aan de 

hand van een voorbeeld dat later ook nog terug zal komen. Het betreft de kwestie welke 

ramen de woongedeeltes van de wederopbouwboerderijen zouden moeten krijgen. 

Terwijl voorvechters van het traditionele bouwen ervoor pleitten voor kleine 

raamroeden te kiezen omdat daarmee de beslotenheid van de boerenwoning kon worden 

gekarakteriseerd, verzetten boerinnen zich ertegen: ‘[…] u komt eenmaal per jaar in uw 

vacantie van die beslotenheid genieten en wij moeten er het hele jaar tegenaan 

kijken.’
202

  

Hoe beargumenteerde Goudswaard nu precies de gelede boerderijen? In de eerste 

plaats door in te gaan op de historie van de boerderijbouw in Nederland en zijn 

bewondering hiervoor: ‘We kunnen een enorm respect hebben voor de bouwers, die met 

zo sobere middelen zulke prachtige kunstwerken konden voortbrengen.’
203

 Terwijl dit 

                                                 
200

 Mansholt, ‘Ten geleide’, 8. 
201

 Mansholt, ‘Ten geleide’, 5. 
202

 Gecit. naar Goudswaard, Naar een goede en goedkope boerderij, 12; vgl. ook Bureau Wederopbouw 

Boerderijen, Jaarverslag 1947, 9. 
203

 Goudswaard, Naar een goede en goedkope boerderij, 10. 



137 

 

een herkenbaar patroon is in de argumentaties van de voorstanders van de traditionele 

boerderijbouw maakten ook de voorstanders van een innovatieve boerderijbouw er 

gretig gebruik van.
204

 Ze zochten daarmee aansluiting bij de denkbeelden van hun 

sceptici om ze vervolgens mee te nemen in de argumentatie. Inderdaad had Goudswaard 

zich ook beziggehouden met historische boerderijen. Uit zijn fotocollectie van 

historische boerderijen in Nederland waren in 1941 enige exemplaren gepubliceerd in 

het boekje ‘Nederlandsche Boerderijen’ dat in de ‘Heemschut Serie’ was verschenen.
205

 

Hieruit blijkt weer eens in welke nauwe relaties de verschillende actoren stonden. 

Ook de streektypen zouden uiteindelijk een weerspiegeling zijn van de functie van 

de boerderij, aldus Goudswaard. Tegenwoordig zou echter een loskoppeling van het 

innerlijke, de functie, en het uiterlijke, de vorm, van de boerderij plaatsvinden. Dit, 

omdat de uiterlijke vorm een geliefd antimodernistisch symbool zou zijn:  

‘een poëtisch verwijt aan de donderende vliegtuigen die er over scheren, de geruisloze 

auto’s die er langs glijden en de landbouwmachines, die haastig het werk afdoen en om 

vlakke goed gedraineerde landerijen vragen zonder de greppels met heerlijke bramen en 

zonder de schilderachtige houtwallen.’
206

 

 

Het vasthouden aan de oude boerderijen bij de nieuwbouw noemt Goudswaard 

‘verlamming van het eigen scheppend vermogen’ en behoudzucht door een 

minderwaardigheidscomplex.
207

 Elders wierp hij Bouma ‘sentimentele romantiek’ en 

‘gezapige zelfvoldaanheid’ voor.
208

 De boeren zelf zouden, net zoals fabrikanten en 

industriëlen, bij de bouw van boerderijen het liefst uitgaan van de eisen die het bedrijf 

stelt. De uitgangspunten die de boerderijbouw zouden moeten bepalen, formuleerde 

Goudswaard als volgt: 

‘1. De eisen, die de boer en de landbouwdeskundige aan het bedrijf stellen, opdat het 

gebouw de eenvoudigste en de best mogelijke bedrijfsvoering waarborgt.  

2. Voldoende brandveiligheid van gebouwen en inventaris. 

3. De mogelijkheden van uitbreiding. 

4. De bouwkosten, de onderhoudskosten. 

5. De mogelijkheden van normalisatie c.q. prefabrication. 

6. Een wellicht andere, doch aanvaardbare vormgeving.’
209
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Dit zou betekenen dat het bedrijf het uitgangspunt zou moeten zijn voor de 

boerderijbouw. Indien dit een nieuwe vormgeving van de boerderijen noodzakelijk 

maakte, dan zou men dit moeten aanvaarden. Iets ‘eigens voor elke streek’ kon men 

immers ook bereiken door de aanleg en beplanting van de buitenruimte. Als het 

platteland echter de betekenis zou krijgen van een ‘openluchtmuseum’, zou dat een 

nieuwe episode in de ontwikkeling van de boerderijbouw in de weg staan.
210

 

Goudswaard zag deze ontwikkeling in de realisering van de gelede bouw. Hij vervolgde 

zijn pleidooi met informatie over de stallen, mestbewaring en mesttransport, tasruimte 

en silo’s, bergruimte, bliksembeveiliging en elektriciteit. Daarbij noemde hij precieze 

afmetingen die hij voorstelde, en voegde er een hele reeks van standaardtekeningen aan 

toe, zowel van grotere eenheden van de boerderij, zoals stallen, als ook van details, 

zoals de voedertrog of de giergoot in de mestgang van koe-, paarden- of varkensstallen. 

Goudswaards boek leest als een strijdschrift voor de gelede boerderij en tegelijk als een 

eenvoudig te raadplegen handboek voor de (wederop)bouw van boerderijen.  

Er bestaat geen twijfel over dat Goudswaards boek invloed heeft gehad op de 

wederopbouw: er is uiteindelijk maar een beperkt aantal wederopbouwboerderijen in de 

stijl van de gelede boerderij gebouwd, maar het feit dat er überhaupt gelede 

wederopbouwboerderijen opgericht werden, is voor een groot deel aan Goudswaard te 

danken. Ook zwengelde hij met zijn boek discussies aan over innovaties in de 

boerderijbouw die zouden bijdragen aan de doorbraak van nieuwe boerderijvormen na 

de wederopbouw.  

 

4.3.3 Agrobouw  

  

In de discussie mengde zich vanaf het einde van de jaren vijftig de architectengroep 

‘Agrobouw’. De activiteiten van Agrobouw hadden geen invloed meer op de 

wederopbouw. Toch wordt hier een korte passage aan gewijd, omdat het waarschijnlijk 

is dat de betrokken architecten juist door de probleemstellingen van de wederopbouw en 

door Goudswaards initiatief gestimuleerd werden een groep te vormen die bezig zou 

gaan met nieuwe concepten in de boerderijbouw. De groep bestond uit de architecten 

Th.N. Dinnissen (Overasselt), G.L. Goesten (Kerkdriel), A.A. van Ommen (Rhenen), A. 

Wijtzes (Amersfoort), A. Bentum (Rozendaal, Gld.), L.A. Heijdelberger (voorzitter en 
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hoofd van de Bouwkundige Dienst van de Nederlandsche Heidemaatschappij, Arnhem) 

en E. Kiestra (architect van het bouwbureau van de Stichting voor de Landbouw in 

Arnhem).
211

 Aan dezelfde groep, maar dan zonder de architect Bentum, was in 1953 

opdracht gegeven om als bouwcommissie voor de boerderijbouw op te treden bij de 

ruilverkaveling Maas en Waal-West en standaardontwerpen te maken.
212

 Maar het 

verdient vooral aandacht dat de architecten van Agrobouw juist bij de wederopbouw 

ervaring in de boerderijbouw hadden opgedaan, en wel in het rivierengebied tussen 

Ammerzoden en Groesbeek. Dinnissen had minsten 137 wederopbouwboerderijen 

gerealiseerd waarvan 72 in Groesbeek; Wijtzes had samen met zijn collega J. Bleeker 

29 wederopbouwboerderijen tot stand gebracht waarvan vijftien in Groesbeek. Van 

Ommern had 89 wederopbouwboerderijen in de Betuwe gebouwd en Goesten 35 in de 

regio bij Ammerzoden. De genoemde architecten waren vooral aan het eind van de jaren 

veertig en het begin van de jaren vijftig betrokken bij de wederopbouw. Zij bouwden 

vooral traditioneel ogende boerderijen, maar wel in een gebied waarvan de 

verantwoordelijke Rijkslandbouwconsulent, Ir. T.S. Huizinga, het uiterst belangrijk 

vond dat men ernaar streefde gelede boerderijen te bouwen. In dit kader reisde hij met 

een aantal architecten en gedupeerde boeren naar Friesland om zich door Goudswaard te 

laten voorlichten over de gelede bouw en een boerderij van dit type te bezichtigen.
213

  

Het is waarschijnlijk dat de architecten juist door de probleemstellingen bij de 

wederopbouw van boerderijen en door hun ervaring hieromtrent aan het denken gezet 

zijn over boerderijbouw in de toekomst. Zij waren het erover eens dat de boerderijbouw 

zich te veel in de ‘sentimentele’ sfeer bevond. ‘[H]et is dan ook zeer waardevol 

gebleken dat een bezinning op de bases heeft plaatsgevonden’, aldus de secretaris van 

Agrobouw Bentum, waarmee hij bedoelde dat Agrobouw landbouwbedrijfsgebouwen 

als essentieel deel van de productiemiddelen zag.
214

 De sentimentele sfeer, waaraan 

volgens Agrobouw hoge bouwkosten verbonden waren, zag de architectengroep in de 

boerderijbouw van architecten als Anton Piek en Jan Jans. Anton Piek was zowel bij de 
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wederopbouw (drie wederopbouwboerderijen bij Eindhoven) als bij de Brabantse 

ruilverkavelingsbouw betrokken met ontwerpen van traditionele boerderijen.
215

  

Agrobouw zag het uitoefenen van het bedrijf als essentie van de het boer-zijn. 

Boerderijen moesten een economisch verantwoorde efficiënte bedrijfsvoering 

garanderen die voldeed aan landbouwbedrijfseconomische, landbouwtechnische, 

landbouwkundige en arbeidstechnische eisen waarbij de vormgeving de functie zou 

moeten volgen. De architectengroep stelde zich ten doel om een in het hele land 

toepasbaar boerderijontwerp te maken gebaseerd op een gestandaardiseerde systeem- en 

montagebouw. Door een zo groot mogelijke standaardisatie van bouwonderdelen 

konden de bouwkosten laag gehouden worden. De bouwonderdelen moesten op 

verschillende manieren te combineren zijn om het ontwerp flexibel en elastisch te 

maken met betrekking tot indeling en omvang van de verschillende individueel 

benodigde bedrijfsruimtes en met betrekking tot latere uitbreiding.
216

 Met dit principe 

van de systeem- en montagebouw bemoeiden zich de architecten van Agrobouw 

explicieter dan Goudswaard met standaardisatie. 

De eerste boerderij van Agrobouw werd in 1958 in het Gelderse Horssen 

gebouwd (afb. 4.2). Het betrof een gelede boerderij die samengesteld was uit een 

aaneenschakeling van verschillende laag gehouden bedrijfsruimten en een woonhuis 

van twee verdiepingen met een vlak lessenaardak en grote ramen zonder roedenindeling 

dat dwars op het bedrijfsgedeelte stond.
217

 Terwijl de boerderij veel positieve aandacht 

kreeg van verschillende landbouwkundige instanties,
218

 was het weer G.J.A. Bouma die 

als tegenstander aan het woord kwam. Bouma zag geen voordelen in de boerderij. De 

bouw zou uiteindelijk niet goedkoper zijn en het gebouw minder duurzaam dan bij de 

‘gewone boerderij’.
219

 Bovendien was de boerderij onpraktisch omdat de afstanden te 

groot zouden zijn. De plattegrond van Agrobouw zou ten opzichte van de gelede bouw 

van Goudswaard nog het nadeel hebben dat de stallen gesplitst waren: ‘De gehele 

tasruimte lag tussen melkveestal en jongvee en varkensstal. Er waren twee mestvaalten 
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nodig, lange gierleidingen alsmede een uitgebreide erfverharding.’
220

 De proef met 

nieuwe boerderijen, zoals van Agrobouw, zou ten koste gaan van de eigenaren. Deze 

zou men, volgens Bouma, ‘moeten waarschuwen tegen de keuzen van Agrobouw.’
221

 

Bouma’s betoog deed echter geen afbreuk aan de opdrachten die Agrobouw kreeg. De 

groep zou vooral in de ruilverkavelingsgebieden Land van Maas en Waal en de 

Bommelerwaard bouwen.  

 

4.3.4 Het ontslag van Bouma 

 

De conflicten die tijdens de wederopbouw waren ontstaan tussen G.J.A. Bouma, die 

voor het behoud van tradities bij gelijktijdige modernisering pleitte, en moderniseerders 

zoals Goudswaard, die de gelede bouw propageerden, groeiden in de loop van de jaren 

vijftig uit en leidden in 1960 uiteindelijk tot het ontslag van Bouma als 

Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw. Bouma’s samenwerking met de Stichting 

voor de Landbouw (vanaf 1954: het Landbouwschap) die nieuwe oplossingen voor een 

goedkope en efficiënte boerderijbouw nastreefde was problematisch geworden en 

beëindigd. Door de landbouwinstituten in Wageningen werd hij niet meer betrokken bij 

kwesties rond toekomstige boerderijbouw.
222

 En toen de overheid samen met het 

bedrijfsleven in 1957 het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen, 

een onderzoeks- en adviesinstituut voor boerderijbouw, oprichtte, werden noch Bouma 

noch Van Eck erbij betrokken. Dit raakte Bouma diep. Zij hadden toch beiden ‘de 

langste ervaring in Nederland met de boerderijbouw’.
223

 Maar het traditionele bouwen – 

ook bij een gelijktijdig pleidooi voor modernisering – vond geen acceptatie meer in 

leidende landbouwkringen. Bouma’s kritische instelling tegenover andere 

boerderijvormen dan de streekeigene werd door de directeur-generaal van de Landbouw 

Ir. A.W. van de Plassche opgevat als rem op de noodzakelijke vernieuwingen – dit 

vormde aanleiding om Bouma in 1960 wegens ongeschiktheid te ontslaan.
224

  

Bouma verzette zich tegen zijn ontslag. Hij legde een dossier aan waaruit zou 

moeten blijken dat hij weliswaar het behoud van streekgebonden kenmerken van 

boerderijen huldigde maar tegelijkertijd ook moderne en efficiënte boerderijen 
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voorstond. En dat hij zelfs een groot aantal vernieuwingen had ontworpen die op het 

gebied van de gezondheid en hygiëne mens en dier ten goede konden komen. Bouma 

besprak dit dossier met F.G. van Dijk, lid van de Tweede Kamer en eerder 

hoofdambtenaar op het Ministerie van Landbouw. Na overwegingen om de kwestie in 

de kamer te bespreken, legde Bouma zich uiteindelijk toch neer bij zijn ontslag.
225

  

 

4.4 Traditie als argument voor de toekomst 

 

In dit hoofdstuk zijn verschillende pleitbezorgers voor een traditionele wederopbouw 

van boerderijen aan bod gekomen. Bij een nadere beschouwing kunnen daarbij drie 

samenhangende centrale factoren onderscheiden worden die – bepaald door 

verschillende van de context afhankelijke ideologische ladingen – tot het pleidooi voor 

traditie leidden: idealisering van gemeenschap, emotionalisering en esthetisering. Deze 

trias is ook te constateren in het concept ‘Heimat’ waarover later meer.
226

 

De idealisering van gemeenschap toonde zich in ideeën over een te koesteren 

hechte plattelandsgemeenschap als natuurlijk fenomeen dat, verbonden met 

verschillende ‘authentieke’ waarden en normen, de basis zou (moeten) vormen van de 

samenleving en als tegenpool zou (kunnen) dienen tegen ongewenste veranderingen, 

bedreigingen, crises en onzekerheden. In de zin van de socioloog Ferdinand Tönnies – 

wiens theorieën veel geciteerd werden na de oorlog – is daarmee het ontstaan van 

‘Gemeinschaft’ in tegenstelling tot een sociaal gedifferentieerde individualistische 

‘Gesellschaft’ bedoeld.
227

  

De emotionalisering, een punt waar de kritiek van de tegenstanders vaak van 

uitging, toonde zich in de romantische beschrijvingen van eenheid, harmonie en idylle, 

toestanden die gekwalificeerd werden als ‘het eigene’.  

De esthetisering uiteindelijk was bepaald door de twee andere – onzichtbare – 

factoren en verlangde dienovereenkomstig naar een streekgebonden traditionele 
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wederopbouw van boerderijen en homogeniteit in het landschap. Boerderijen 

fungeerden hier als betekenisvolle objecten tussen het zichtbare en het onzichtbare, als 

‘social representations and [...] cultural systems [linked to] [...] coherent systems of 

values and beliefs’.
228

 Om met Umberto Eco te spreken, die aan het begin van dit 

hoofdstuk ter sprake kwam: de connotatie van de architectuur stond centraal. Daarbij 

werden aan traditioneel vormgegeven boerderijen gemeenschapsbevestigende aspecten 

toegeschreven en tegelijkertijd ook gemeenschapsvormende, omdat zij gevoelens van 

saamhorigheid zouden kunnen scheppen.
229

 

Het verlangen naar de voortzetting van tradities in de boerderijbouw zou in 

verband met een in het algemeen meer essentialistische opvatting van traditie als vast 

bestand kunnen doen vermoeden dat het de voorstanders van een traditionele 

boerderijbouw puur ging om het oproepen van herinneringen aan het verleden (zoals 

bijvoorbeeld de reconstructieve wederopbouw van betekenisvolle historische 

architectuur als een vorm van herinneringspolitiek is beschreven),
230

 om een 

retrospectieve oriëntatie op het verleden en een nostalgisch terugverlangen ernaar of, 

sterker nog, om een poging tot revitalisering van het verleden. Dat is niet het geval. Het 

ging de verschillende actoren die in dit hoofdstuk aan bod komen veeleer om de 

dirigistische aanpak van actuele problemen die zij constateerden en om de organisatie 

en het vormgeven van de toekomst, hoe verschillend hun ideeën hierover ook waren. 

Het ging hen om een zingeving in het heden, nauw verbonden met de vorming van een 

collectief ‘Heimat-Wir im Jetzt’
231

 dat ook de toekomstige samenleving zou moeten 

bepalen.  

‘Heimat’ is in samenhang met de argumenten voor een traditionele wederopbouw 

van boerderijen inderdaad geen ongepast begrip: het concept ‘Heimat’ beschrijft 

volgens de etnoloog Manfred Seifert een culturele constructie die uit aandacht voor 
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sociale én ruimtelijke banden ontstaat en – ‘funktionalisiert für je kontextspezifische 

Interessen’ – eenheid moet scheppen. Seifert maakt daarbij onderscheid tussen het 

construct ‘Heimat’ en het menselijke verlangen ernaar.
232

 Traditionele 

(wederopbouw)boerderijen konden juist begrepen worden als uitdrukking van de 

‘Heimat’ constitutionerende sociaalruimtelijke banden en deze tegelijkertijd ook laten 

ontstaan.  

Nu komt het semantische veld van ‘Heimat’/heem in dit hoofdstuk uiteraard veel 

voor, en wel in verschillende contexten met verschillende connotaties en 

betekenisgevingen en vanuit verschillende – meer of minder problematische – 

interesses. Denk aan de gewenste oprichting van een ‘Hollandse Heimat’ als een vorm 

van ‘Germanisierung’ in het kader van de ‘Ostkolonisation’, de activiteiten van 

‘heem’schut en Van Ecks uitspraak over het recht van de boeren op een ‘heem’. Dit 

mag echter niet tot misleidende gelijkstellingen van het toenmalige gebruik van het 

begrip
233

 als ‘category of practice’ en het concept ‘Heimat’ als ‘category of analysis’ 

(Pierre Bourdieu) leiden, zoals het in actueel onderzoek en ook hier wordt gebruikt. 

Kenmerkend voor de voorstanders van een traditionele wederopbouw is ook dat 

tradities naar hun bevinding weliswaar bedreigd werden en daarom versterkt moesten 

worden – detraditionalisering moest met retraditionalisering beantwoord worden –, 

maar dat zij niet uitgestorven waren. Voor de wederopbouw betekende dit dat men 

naadloos kon aanknopen bij (vermeend) bestaande traditielijnen. Hierbij verschilden de 

actoren uiteraard wel duidelijk in de traditielijnen die zij zagen en de manier waarop zij 

die instrumentaliseerden. De stammentheorie die boerderijen in een lijn zag met een 

Germaans verleden beschreef de meest extreme traditielijn. Een lijn die gebaseerd was 

op een mythe oftewel ‘invented tradition’
234

 die vooral door de bezetter en germanofiele 

volkskundigen in een ‘Kontinuitätswahn’
235

 aangehaald en geïnstrumentaliseerd werd 

om de identiteit van een gewenste Germaanse volksgemeenschap te organiseren. 

De voorstanders van een traditionele wederopbouw ging het bovendien om de 

voortzetting en versterking van tradities bij gelijktijdige modernisering: bouwtradities 

mochten vernieuwd worden om de, ook in hun ogen, noodzakelijke functionaliteit van 
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boerderijen te garanderen, maar daar zat wel de restrictie aan vast dat de uiterlijke 

vormgeving als veronderstelde essentie van de tradities herkenbaar streekeigen bleef. 

Hiermee losten zij voor zichzelf op wat Peter Burke met ‘innerlijk traditieconflict’
236

 

beschrijft, het conflict dat erover gaat welke delen van tradities aangepast mogen cq. 

moeten worden zodat de tradities verder kunnen overleven. Zij zochten daarom zelf, als 

experts, voortdurend naar een geschikte combinatie van het streekeigene en 

functionaliteit. ‘[U]nwritten or even unconscious codes’ waarmee Simon Bronner 

traditionele ‘vernacular buildings’ beschrijft, werden vervangen door planning.
237

 In 

deze planning mochten tradities voor een deel onderhandeld worden en dynamisch zijn. 

Voor de rest moesten ze door een streekgebonden wederopbouw bewust vastgelegd 

worden. In het debat over de wederopbouw werden tradities daarmee én als subject én 

als object gehandeld:
238

 door tradities moesten bepaalde wederopbouwboerderijen 

ontstaan, en de bouw van bepaalde wederopbouwboerderijen moest tradities genereren 

die op hun beurt tot gemeenschap moesten leiden.  

Voor een groot deel gebeurde dit ook, gezien de meestal streekgebonden 

wederopbouwboerderijen die gebouwd werden. Maar de tendens naar het verlaten van 

de streektypen in de boerderijbouw tekende zich duidelijk af: niet slechts bij het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen/de Afdeling Boerderijenbouw zelf maar ook bij de overige 

actoren die zich – dichter bij of verder weg van het Bureau/de Afdeling – actief voor de 

modernisering van de boerderijbouw inzetten. Aan deze actoren is het volgende 

hoofdstuk gewijd.  

 

Dít hoofdstuk wordt afgesloten met een excurs over de gevelsteen met leeuw die veel 

wederopbouwboerderijen siert. Het onderwerp van de steen verwijst in gecomprimeerde 

vorm naar thema’s die in het voorafgaande aan bod zijn gekomen: het beklemtonen van 

het Nederlands ‘eigene’, maar ook het aandeel van de bezetter aan de 

materiaalvoorziening.  

Het onderwerp van de steen kan bovendien als vertrekpunt dienen om huidige 

betekenistoekenningen van de wederopbouw van boerderijen te onderzoeken. Dit is niet 

het doel van onderhavige studie, maar wordt in dit excurs wel kort aangesproken, juist 
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met het oog op mogelijke toekomstige studies over het onderzoeksonderwerp 

‘wederopbouwboerderijen’. 

 

4.5 Excurs: de gevelsteen met leeuw – een symbool voor de wederopbouw  

 

De gevelsteen met het reliëf van een uit het vuur springende leeuw en het jaartal van de 

wederopbouw siert veel wederopbouwboerderijen in het hele land (afb. 4.3). Het betreft 

zowel boerderijen van de eerste wederopbouw – het jaartal is dan 1940 en 1942 – als 

ook wederopbouwboerderijen van de tweede wederopbouw – in dit geval is het jaartal 

1947 of 1948. Meestal is de steen geplaatst naast de voordeur, op een hoek aan de 

voorkant van de boerderij of boven in het midden van de voorgevel. De steen is 

vervaardigd uit rood aardewerk of lichte klei en heeft de maten 31,5 x 42,5 cm. 

De gevelsteen werd in de wederopbouwperiode gezien als een symbool van 

overwinning op de verwoesting en van herrijzenis. Zo was boerenkinderen en vooral 

boerenzoons, als nieuwe generatie, het ritueel voorbehouden om de gevelsteen in de 

muur te mogen zetten net zoals zij ook de eerste steen mochten leggen.
239

 Deze rituelen 

zijn als een vorm van overgangsrituelen
240

 in het kader van ‘de biografie van het 

gebouw’ te beschouwen.
241

 Daarenboven zijn zij op te vatten als symbolische 

handelingen die het begin van de herrijzenis in algemene zin markeerden.  

Tegenwoordig koesteren veel eigenaren van wederopbouwboerderijen de tot de 

verbeelding sprekende steen nog steeds als een symbool van de wederopbouw en een 

daarmee verbonden nieuw begin, waarop zij ‘trots’ zijn.
242

 In Sint-Oedenrode is de 

gevelsteen zelfs naamgevend: de wederopbouwboerderijen daar worden ook wel 

liefdevol leeuwtjesboerderijen genoemd.
243
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Door de dynamiek van de herinnering is er een betekenistoekenning van de gevelsteen 

bijgekomen. Ik wil hier kort bij stilstaan. De steen wordt tegenwoordig ook gezien als 

een herinneringsteken aan traumatische belevenissen van verlies die mensen zelf en/of 

hun ouders en/of hun grootouders hebben doorgemaakt.
244

 De blik richt zich dan dus 

vooral op wat de vlammen op de steen verbeelden. Over het algemeen kan 

geconstateerd worden dat de perceptie van de wederopbouw van boerderijen 

tegenwoordig steeds verbonden wordt met de voorafgaande oorlogsgebeurtenissen of 

zelfs daardoor bepaald wordt: wederopbouwboerderijen worden veelal als objecten 

beschouwd die het leed van de Tweede Wereldoorlog nadrukkelijk in zich dragen.
245

 

Hier ligt een nog te bestuderen spannend onderzoeksterrein binnen het onderzoeksveld 

van de dynamiek van de herinnering. 

Het belang dat tegenwoordig in de steen gezien wordt, uit zich visueel doordat de 

steen vrij gehouden wordt van begroeiing en erop gelet wordt dat het zicht op de steen 

vrij is. Ook wordt de steen regelmatig schoon gemaakt en sommige eigenaren van 

wederopbouwboerderijen verven het reliëf zelfs regelmatig opnieuw in opvallende 

kleuren. Uit interviews blijkt bovendien dat de steen, als de wederopbouwboerderij of 

delen daarvan werden afgebroken, uit de muur gehaald werd en elders weer ingemetseld 

werd of anders bewaard wordt.
246

 De betekenistoekenning van de steen vindt 

individueel in het privédomein plaats, maar daarnaast ook publiekelijk. Twee 

voorbeelden mogen dit laatste kort illustreren. In 2007 kreeg wederopbouwboerderij 

‘Nattegat’ in Woudenberg de onderscheiding ‘Boerderij van het Jaar van de Provincie 

Utrecht’.
247

 Tijdens de feestelijke uitreiking met zo’n vijftig aanwezigen, provinciale en 

gemeentelijke bestuurders, boeren uit de buurt en vrienden van de boerderijeigenaren, 
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 Bijvoorbeeld interview Van Raaij-Kerkhof, band 3, min. 2; expertgesprekken Lagerweij; zie ook 

Reitsma, Tekens aan de weg, 66, 140, 182-183. Vergelijk ook over de ‘ontdekking van het 
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werd een hoeksteen ‘Boerderij van het Jaar 2007’ ingemetseld bij de ingang van de 

boerderij. Daarvoor ging een deel van het gezelschap echter naar de – vers gepoetste – 

gevelsteen met de leeuw, die bij deze boerderij in een muurtje bij de inrit op het erf zit, 

en herdacht de verwoesting en het verlies van de oude boerderij in 1945.
248

 Het tweede 

voorbeeld: het Nationaal Comité 4 en 5 mei stelt sinds enkele jaren schoolklassen in de 

gelegenheid om een oorlogsmonument te adopteren. De leerlingen zorgen dan voor het 

monument en wonen actief de herdenkingen bij het monument bij of organiseren zelf 

herdenkingen. Onder de te adopteren monumenten zijn ook gevelstenen van 

wederopbouwboerderijen. Deze zijn tevens te vinden in de digitale databank van 

oorlogsmonumenten die het Comité in 2001 heeft opgebouwd en sindsdien beheert.
249

 

De gevelsteen wordt hier – in de hedendaagse context van een groeiende belangstelling 

voor de herinnering aan de oorlog
250

 – als een vorm van slachtoffererfgoed 

gemonumentaliseerd en geritualiseerd ondanks het gegeven dat de steen pas uit de 

wederopbouwperiode stamt en tegelijk om deze reden. Via de wederopbouw, die de 

afwezigheid van de oude gebouwen verbergt, wordt vanuit het heden een brug geslagen 

naar verwoesting, verlies, slachtofferschap en oorlogstrauma. De authenticiteit van de 

plaats staat daarbij centraal. 

 

Overeenkomstig de aandacht die de gevelsteen tegenwoordig krijgt, zijn er veel 

anekdotes over de geschiedenis van de steen. Deze hebben een plaats gekregen in de 

alledaagse herinnerings- en vertelcultuur van eigenaren van wederopbouwboerderijen 

en andere betrokkenen. De leeuw op de steen draagt geen kroon, zwaard en pijlen zoals 

de leeuw op het Rijkswapen, wat verklaard wordt doordat de koningin in het buitenland 

verbleef en het Nederlandse leger verslagen was toen de eerste wederopbouw 

plaatsvond. Volgens een extremere variant, die maar zelden verteld wordt, springt de 

leeuw niet uit de vlammen, maar gaat de leeuw in de vlammen op – de Duitse bezetter 

had de Nederlandse leeuw overwonnen. De meesten menen dat de gevelsteen gratis 

door het Bureau Wederopbouw Boerderijen werd meegeleverd en automatisch werd 

ingemetseld. Anderen menen dat de steen besteld en extra betaald moest worden door 
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de eigenaren van de boerderijen – hiermee zou dan ook uitgelegd zijn waarom de ene 

wederopbouwboerderij wél een gevelsteen heeft en de andere niet, aldus de opvatting. 

In andere verklaringen wordt de sympathie van sommige gedupeerde boeren voor de 

bezetter naar voren gebracht: nationaalsocialisten mochten geen gevelsteen krijgen of – 

tegenovergesteld – nationaalsocialisten wilden geen gevelsteen. Ook in de aard van de 

verwoesting wordt een verklaring gezocht: slechts de boerderijen die afgebrand, en niet 

door ander oorlogsgeweld vernield zijn, zouden een gevelsteen hebben gekregen. 

Bovendien doet het verhaal de ronde dat sommige trotse eigenaren liever geen steen 

wilden omdat anders duidelijk zou zijn dat de nieuwbouw door het Rijk 

medegefinancierd was.
251

 Dit soort verhalen weerspiegelt vaak eerder hedendaagse 

gevoelens, allianties en animositeiten, idealen en frustraties, momentane herinneringen 

en persoonlijke belevingen dan dat er iets gezegd wordt over historische realiteiten – 

een bekend feit met voor- en nadelen voor etnologisch-historisch onderzoek.
252

  

Ondanks intensief archief- en literatuuronderzoek is het niet gelukt een duidelijk 

antwoord te vinden op de vraag waarom sommige boerderijen een gevelsteen kregen en 

andere niet.
253

 Het is echter waarschijnlijk dat een bepaald aantal gevelstenen, die in 

massa vervaardigd werden, besteld en geleverd werd en dat de gevelstenen vervolgens 

automatisch bij alle wederopbouwprojecten gebruikt werden tot zij op waren. 

Uit een opmerking van P. Tijm, directeur van de Afdeling Boerderijenbouw van 

het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, blijkt dat het gebruik van de 

gevelsteen bij de wederopbouw van boerderijen oorspronkelijk geïnspireerd was door 

stenen die bij de wederopbouw in België en Frankrijk na de Eerste Wereldoorlog 

werden ingemetseld.
254

 In Leuven bijvoorbeeld wilde het stadsbestuur dat elk 

heropgebouwd huis na de Eerste Wereldoorlog een blijvende getuige zou zijn van de 

brand van 1914 en het verplichtte eigenaars een gevelsteen aan te brengen. De 

gevelsteen was ontworpen en vervaardigd door de tegelfabrikant Arthur Charlier (1870-

1930) en toonde het wapen van de stad, de stedenkroon, een zwaard, een brandende 

                                                 
251
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fakkel en het jaartal 1914. Tussen 1921 en 1925 werden er 900 stenen geplaatst in 

Leuven.
255

 

Het is onbekend wie het idee voor het motief van de uit de vlammen springende 

leeuw had, maar het is waarschijnlijk dat het ontwerp gemaakt is door dezelfde fabriek 

die de steen vervaardigd heeft: N.V. Brouwers Aardewerk in Leiderdorp. Een foto uit 

het archief van W.C. Brouwer uit 1940 laat de oven zien waarin de in massa 

vervaardigde gevelstenen werden gebakken (afb. 4.4).
256

 De keramist Willem Coenraad 

Brouwer (1877-1933), een belangrijke vernieuwer van bouwaardewerk en 

bouwbeeldwerk, had de keramiekfabriek in 1901 opgericht.
257

 Toen hij in 1933 

overleed, werd het bedrijf door zijn twee zonen Nicolaas Willem Cornelis (Klaas) 

(1902-1952) en Coenraad Willem Brouwer (Coen) (1908-?) tot 1956 voortgezet, 

voornamelijk met bouw- en sierkeramiek. Klaas werd directeur en Coen commissaris. 

De broers waren beiden lid van de NSNAP en, na de opheffing ervan, van de NSB; zij 

sloten zich bij de Nederlandsche Kultuurkamer aan, werden lid van de Nederlandse 

Landwacht en deden dienst als hulp-landwachter. Ook werden zij beiden begunstigend 

lid van de Germaansche SS. In 1943 reisden zij voor de Nederlandse Oostcompagnie 

naar de Oekraïne om het voorkomen van geschikt materiaal en de mogelijkheden van 

een vestiging van een Nederlandse aardewerkindustrie aldaar te onderzoeken.
258

 De 

biografieën van de broers laten het al vermoeden: onder Klaas en Coen heeft Brouwer’s 

Aardewerk veel opdrachten uitgevoerd voor de NSB en de Duitse bezetter. In 1938 

bijvoorbeeld vervaardigde het bedrijf wandschotels met het logo van de NSB met op de 

achtergrond een golvende zee, daarboven een stralende zon en daaronder het motto 

‘Hou Zee’. Eind 1940 kreeg Brouwer’s Aardewerk de opdracht voor 1,5 miljoen 

winterhulpspeldjes, collectespeldjes die gevers ontvingen van de nationaalsocialistische 

Stichting Winterhulp Nederland. De speldjes uit Leiderdorp, die op 14 en 15 november 

1941 werden uitgereikt, bestonden uit ronde terracotta schijfjes met reliëfs van bekende 

Nederlandse gebouwen. De opdracht voor de speldjes was ook een werkverruimende 

maatregel: het bedrijf, dat niet goed gedraaid bleek te hebben, kon extra werk geven aan 
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55 mensen. Bovendien maakte Brouwer’s Aardewerk bierpullen voor de Duitse marine. 

In 1946 kwam het Nederlands Beheers Instituut erachter dat het bedrijf werk voor rond 

120.000 gulden van de nazi’s had aangenomen.
259

 We kunnen ervan uitgaan dat vroege 

contacten met de Duitse bezetter ertoe geleid hebben dat dit ‘eerste keramische bedrijf 

[...] onder nationaal-socialistische directie’
260

 de opdracht kreeg voor de gevelstenen 

voor de eerste wederopbouwboerderijen. (Het is onwaarschijnlijk dat de opdracht – 

zoals men op het allereerste gezicht zou kunnen vermoeden – een voortvloeisel was van 

de (naams)bekendheid van Klaas’ en Coens vader W.C. Brouwer die samengewerkt had 

met veel architecten.) De opdracht aan Brouwer’s Aardewerk zal in laatste instantie 

gegeven of tenminste beïnvloed zijn door het bureau van de ‘Bevollmächtigte für die 

Bauwirtschaft’ Werckshagen. Dat het motief een leeuw was die – dan wel mét insignes 

– het Nederlandse rijkswapen bepaalt, mag in deze samenhang verwondering wekken, 

maar was zeker aan het begin van de bezettingsjaren mogelijk. Seyss-Inquart voer 

immers aanvankelijk een koers die niet de indruk van bot annexionisme moest wekken 

en hij maakte er geen bezwaar tegen dat Nederlandse eigenheid benadrukt werd.
261

 Ook 

al ontbreken hier de bronnen, het is niet onwaarschijnlijk dat de gevelsteen met de 

leeuw in dit kader door ambtenaren van het BWB, architecten, boeren en anderen 

gezien werd als een bewuste demonstratie van het eigene. 

De gevelstenen die na de oorlog werden aangebracht, zullen tevens vervaardigd 

zijn door Brouwer’s Aardewerk.
262

 Er werd immers dezelfde vorm gebruikt en slechts 

het laatste cijfer van het jaartal werd verwisseld. Brouwer’s Aardewerk was toen, 

evenals de vermogens van Klaas en Coen Brouwer, onder toezicht gesteld door het 

Nederlands Beheersinstituut. En terwijl de broers tot maart 1948 respectievelijk 

december 1946 in interneringskampen zaten, als politiek delinquent werden aangemerkt 
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en hun eigendom verbeurd verklaard werd, nam een beheerder de zaken over.
263

 De 

gevelstenen werden onder deze beheerder geproduceerd.  

Dat men ook bij de tweede wederopbouw doorging met het aanbrengen van een 

gevelsteen heeft er vermoedelijk mee te maken dat de ervaringen met het gebruik in het 

algemeen positief waren. Overigens werd kort na de oorlog op verschillende plekken 

bijzondere aandacht besteed aan gevelstenen. Het ging daarbij om het behoud van oude 

gevelstenen als uitingen van ‘volkskunst’, maar ook om het revitaliseren van de traditie 

om gevelstenen aan te brengen, een traditie die bedreigd zou zijn. Bij de Bond 

Heemschut en het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap stond het onderwerp op de 

agenda, H.W. Alings bracht in 1943 (1949) met een boekje over historische gevelstenen 

in Amsterdam de belangstelling voor het onderwerp over op een groot publiek en het 

openluchtmuseum in Arnhem begon na de oorlog aan een landelijk 

inventarisatieproject. Ook Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. Bouma 

pleitte voor het aanbrengen van gevelstenen in boerderijen.
264

  

Of er bij de naoorlogse wederopbouw overwogen is om een andere gevelsteen te 

gebruiken voor de boerderijen is onduidelijk. Bestond bijvoorbeeld het idee om de 

leeuw nog te kronen en te bewapenen en hem daardoor te laten verschijnen als de leeuw 

die in 1945 afgebeeld was op een postzegel waarop hij een draak verslaat als symbool 

voor herrijzenis?
265

 Maakt een tekening in het archief van de boerderijonderzoeker R.C. 

Hekker die in het kader van dit onderzoek kon worden opgespoord, deel uit van dit 

soort overwegingen of betreft het slechts een spontane krabbel? De tekening toont een 

embleem met een uit vlammen en as opstijgende feniks als allegorische voorstelling van 

herrijzenis en daarboven de letters BWB.
266

 De tekening doet wederom denken aan een 

tegel die in 1940 bij de wederopbouw van Middelburg ingemetseld werd in de gevels 

van herstelde panden, een reliëf van de Middelburgse adelaar, het wapen van de stad, 

die als een feniks uit de vlammen herrijst en het jaartal 1940 (afb. 4.5). 
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Sommige boerengezinnen vulden de boodschap van de steen met de leeuw nog 

aan met een persoonlijkere gevelsteen. Deze additionele gevelstenen dragen vaak 

inschriften met informatie over de eerste steenlegging en/of zij hebben een religieuze 

inhoud: in katholieke gebieden komen Maria-reliëfs in wederopbouwboerderijen voor 

en in protestantse gebieden gevelstenen met (verwijzingen naar) psalmen.
267

 Ook komt 

de toevoeging van andere Nederlandse leeuwen voor. In 1948/49 werden bijvoorbeeld 

twee pijlers met een reliëf van gekroonde leeuwen, spolia’s van kasteel ‘Het Makken’ in 

Vierlingsbeek, ingebouwd in de poort van wederopbouwboerderij ‘De Staaij’ in 

Vierlingsbeek (Noord-Brabant) (afb. 4.6). En ook bij een wederopbouwboerderij in 

Bern, gemeente Heusden (Noord-Brabant), is – op initiatief van de eigenaar – in 1947 

een historische gevelsteen toegevoegd met een gekroonde leeuw.
268

 Symbolen zijn 

polyvalent: zij zijn, afhankelijk van de context, veelzijdig duidbaar.
269

 De diepere 

betekenislaag, oftewel de ‘impliciete symboliek’,
270

 die de boerengezinnen in deze 

gevallen aan de leeuwen als symbolen hechtten, is onduidelijk. Hierover konden geen 

interviews gevoerd worden en er zijn geen andere bronnen beschikbaar. Maar het is zeer 

waarschijnlijk dat de ‘expliciete’ nationale symboliek die inherent is aan de leeuwen een 

rol heeft gespeeld. De na de bevrijding ingezette periode was ‘bij uitstek een periode 

voor bezinning op wezen en waarde van het Nederlanderschap’
271

 waarvoor de leeuwen 

symbool konden staan. 
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5. Het pleidooi voor modernisering  

 

Dit hoofdstuk behandelt de actoren die bij de wederopbouw van boerderijen bijzondere 

belangstelling hadden voor modernisering en daarvoor het streekeigen bouwen steeds 

nadrukkelijker wilden verlaten. Bij deze groep horen instanties die zich vanuit het 

verlangen naar de modernisering van de agrarische sector al voor de oorlog 

bezighielden met de modernisering van boerderijen. Het betreft de Nederlandsche 

Heidemaatschappij, verschillende architecten, de landbouw(onderwijs)instellingen en de 

belangenorganisaties van boeren en boerinnen. Het betreft ook de individuele boeren en 

boerinnen zelf. Voor hen kwam er de factor bij dat zij direct getroffen waren door het 

verlies van de oude boerderijen in de oorlog. Bovendien waren zij degenen die in de 

nieuwe boerderijen gingen werken en wonen. In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt 

aan hen bijzondere aandacht besteed.  

De visies van de actoren op modernisering en traditie inclusief de achterliggende 

motieven en de daaraan verbonden activiteiten worden beschreven en geanalyseerd. 

Ook wordt ingegaan op de vraag wat de onderlinge relaties van de actoren waren en hoe 

zij zich in het debat opstelden tegenover diegenen die pleitten voor een op tradities 

gebaseerde wederopbouw. Eens te meer wordt duidelijk dat boerderijen in de 

wederopbouwperiode tweeërlei functie hadden. Voor sommigen waren boerderijen 

vooral objecten met symboolwerking, voor anderen waren het primair gebruiksobjecten. 

De ene richting zag de architectuur van boerderijen vanuit het perspectief van een 

traditionele vormgeving in het verlengde van invullingen van een Nederlandse (c.q. 

voor nationaalsocialisten: Germaanse) gemeenschap en de vorming van de samenleving. 

De andere richting daarentegen bekeek de architectuur van boerderijen vanuit het 

perspectief van de effectiviteit van het agrarische productieproces en van 

woonstandaards.  

Ook in dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat het ene perspectief het andere niet 

hoefde uit te sluiten en dat er toenaderingen plaatsvonden tussen de twee groepen en 

naar compromissen gezocht werd om de gebruikswaarde en de symboolwaarde, oftewel 

de denotatie en connotatie,
1 

beide tot hun recht te laten komen in de 

wederopbouwboerderijen. 
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5.1 De Nederlandsche Heidemaatschappij 

 

Dit hoofdstuk begint met de visie en de activiteiten van de Nederlandsche 

Heidemaatschappij. Deze instelling vormde in de periode van de wederopbouw immers 

een verbindingsschakel tussen architecten en landbouwinstituties en stond in nauw 

contact met de overheden. Bovendien beklemtoonde zij steeds dat bij de boerderijbouw 

rekening moest worden gehouden met de visies van boeren/boerinnen en goed met hen 

samengewerkt moest worden.  

De Nederlandsche Heidemaatschappij (afgekort: Heidemij) werd in 1888 als 

vereniging opgericht om heidevelden te ontginnen en cultuurgronden te verbeteren, 

meestal in opdracht van grote investeerders. Vanaf het begin van de twintigste eeuw 

nam de Heidemij ook de inrichting van landgoederen op zich, inclusief het ontwerpen 

en bouwen van boerderijen. In 1908 werd daarvoor de architect Hein Masselink (1873-

1963) in dienst genomen; drie jaar later werd hij hoofd van de Bouwkundige Dienst van 

de Heidemij. Terwijl de instelling aanvankelijk de voorkeur gaf aan opdrachten van 

haar leden, vooral particuliere notabelen, liet zij zich snel ook nauwer betrekken bij 

ontginningen door de overheid. Tot de Tweede Wereldoorlog ontwierp de Heidemij een 

tweehonderdtal boerderijen, voornamelijk voor de ontginningsgebieden in Drenthe, 

Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Voorop stond dat moderne eigentijdse 

boerderijen zouden worden gebouwd, maar daarbij hield de Bouwkundige Dienst over 

het algemeen rekening met regionale bouwtradities.
2
  

De Heidemaatschappij kwam reeds vroeg in aanraking met de wederopbouw van 

boerderijen. Dit had niet alleen inhoudelijke maar ook personele redenen. Ir. Cornelis 

Staf (1905-1973) was tegelijkertijd directeur van de Heidemaatschappij (1940-1947, 

tweede periode 1962-1970) en directeur van het Bureau Ontruiming (1939-1945, 

Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd), waaronder het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen vanaf 1940 ressorteerde. Staf was daarom ook aanwezig 

toen op 18 september 1940 met een officiële plechtigheid de eerste steen van een van de 

eerste wederopbouwboerderijen gelegd werd in de buurtschap De Slaag onder de 

gemeente Hoogland. Directeur-generaal van de Voedselvoorziening S.L. Louwes legde 

deze steen (afb. 5.1). Met de deelname van hoogwaardigheidsbekleders aan het ritueel 

                                                 
2
 Smits, G., ‘Boerderijbouw’, De Bouwwereld 16 (1917), 177-183 en 189-191. Zie ook Van Cruyningen, 

‘Ein Erneuerer in Gewissensnot’, 79, 80. 
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werd benadrukt dat de overheid zich bemoeide met de wederopbouw. Aan de 

plechtigheid ging een bijeenkomst op het Bureau Wederopbouw Boerderijen vooraf, 

waar behalve directeur Van Eck ook Staf sprak in zijn functie van directeur van het 

Bureau Ontruiming. Reeds eerder, in augustus, was Staf samen met Van Eck naar de 

gemeente Hoogland gereisd. Daar waren meer dan vijftig boerderijen verwoest en zij 

wilden zich een beeld verschaffen van de verwoestingen en nadenken over een 

financieringsregeling voor de wederopbouw.
3
  

In 1941 werd Staf ook directeur van de Stichting Landelijke Bezettingsschaden 

(opgeheven in 1946). Het doel van deze stichting was om landelijke bezettingsschade te 

regelen of behulpzaam te zijn bij de regeling en de afwikkeling ervan. Bij de taken 

hoorde ook het vinden van oplossingen voor boeren die hun boerderij door de aanleg 

van Duitse vliegvelden hadden verloren. Toen het Bureau Ontruiming na de oorlog 

opging in de Rijksdienst voor Landbouwherstel werd Staf ook directeur van deze dienst. 

In 1947 werd hij directeur-generaal van de Landbouw. De overheidsfuncties van de 

directeur en van menig bestuurslid versterkten de banden tussen Heidemij en overheid, 

zo ook tussen Heidemij en het Bureau Wederopbouw Boerderijen. Zij leidden tot de 

hardnekkige misvatting dat de Heidemij een (semi)staatsbedrijf zou zijn met alle daarbij 

horende positieve en negatieve connotaties.
4
 De verhouding tussen de Heidemij en de 

overheid tijdens de bezetting was een bijzondere. Staf zette zich ervoor in dat het 

apparaat van de Heidemij intact bleef en kon doorwerken, in het bijzonder toen de 

Nederlandsche Landstand de Heidemij in 1943 inlijfde, en hij wist de Maatschappij 

door de oorlog heen te loodsen zonder nadelige gevolgen. ‘Het gevoerde beleid was 

pragmatisch [...]’, aldus historicus K.J.W. Peeneman: er werd samengewerkt met de 

Arbeidsdienst en arbeiders uit Joodse werkkampen werden voor het werk van de 

Heidemij ingezet, maar de Heidemij eiste wel gelijke werkomstandigheden voor de 

Joodse arbeiders. ‘Fout’ zou men de Heidemij niet kunnen noemen.
5
 Ook Loe de Jong 

veroordeelt de Heidemij niet vanwege haar houding tijdens de oorlog.
6
 

De taken van de overheidsinstanties die Staf leidde, werden voor een groot deel 

door de Heidemaatschappij uitgevoerd. Bij de wederopbouw van boerderijen, zowel 

                                                 
3
 ‘Algemeen overzicht over de wederopbouw van boerderijen in het District “Amersfoort”’, 2, in: NA, 

VROM, toegang 2.17.03, inv.nr. 4412. 
4
 Peeneman, ‘Kalm temidden van de strijd’, 174, 175. 

5
 Peeneman, ‘Kalm temidden van de strijd’, 185. 

6
 De Jong, Het Koninkrijk. De rol van Staf in het kader van de Oostkolonisatie leidde later wel tot debat. 
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tijdens als ook na de bezetting, zag dit er iets anders uit: hier was het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen steeds de centrale instantie die de zeggenschap had. 

Ambtenaren van de Bouwkundige Dienst van de Heidemaatschappij werden na de 

oorlog wel gedetacheerd bij het Bureau Wederopbouw Boerderijen. Zij werden vooral 

ingeschakeld voor het noodherstel en de wederopbouw in de uiterst zwaar getroffen 

Over-Betuwe.
7
 Ook gaf het Bureau Wederopbouw Boerderijen opdrachten voor de 

wederopbouw van verschillende boerderijen aan de Heidemaatschappij die dan optrad 

als particulier bedrijf. Minstens 27 wederopbouwboerderijen, vooral in Gelderland, 

waaronder vijftien in Groesbeek, werden na de oorlog door de Heidemaatschappij 

gerealiseerd. Dat de Heidemij voor dit gebied werd ingeschakeld hangt zeer 

waarschijnlijk samen met haar vestiging in Arnhem. De Heidemij was een professioneel 

bedrijf dat zich al langer bezighield met boerderijbouw, maar de ingediende bestekken 

werden even kritisch bekeken door het Bureau Wederopbouw Boerderijen als de 

bestekken van andere architecten en moesten dan ook, indien nodig, aangepast worden.
8
  

De Heidemaatschappij kon indirect invloed uitoefenen op de wederopbouw via 

haar publicaties, waarin haar visie op de nieuwbouw van boerderijen naar voren kwam. 

De prioriteit moest volgens de Heidemij liggen bij de moderne eisen waaraan de 

bedrijfsgedeelten van nieuwe boerderijen moesten voldoen. Esthetische vragen over de 

uiterlijke vorm van de boerderijen speelden aanvankelijk, tijdens de eerste 

wederopbouw, nog wel een rol voor de Heidemaatschappij, maar kregen in de loop van 

de tweede wederopbouw een steeds ondergeschikter belang.  

In 1941 publiceerde de Heidemij het boek ‘Boerderijen in Nederland’.
9
 Het boek 

opent met een korte verhandeling over het historische bouwbestand en de verschillende 

boerderijtypen in Nederland en heeft een grote uitklapbare overzichtskaart met 

boerderijtypen. Dezelfde kaart siert ook de kaft van het boek. Eerder heb ik er op 

gewezen dat de boerderijtypen als iconen beschouwd kunnen worden die als esthetische 

ideaalbeelden kunnen fungeren. Zo zijn zij ook neergezet in de publicatie van de 

                                                 
7
 Vroom, W., ‘Noodherstel en wederopbouw’, Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 57 

(1946), juli, 3-8, hier 5. Nederlandsche Heidemaatschappij: ‘Verslag over de jaren 1944 en 1945’, 45; 

Nederlandsche Heidemaatschappij: ‘Verslag over het jaar 1946’, 1, 30; Nederlandsche 

Heidemaatschappij: ‘Verslag over het jaar 1947’, 44, 45. De verslagen liggen in: Gelders Archief, Archief 

Nederlandsche Heidemaatschappij, toegang 0933, inv.nr. 1014, 1015, 1016. 
8
 Correspondentie met Bureau Wederopbouw Boerderijen over de wederopbouw van een boerderij in Elst 

door de Heidemij: 4 pagina’s kritiek op een bestek van 18 pagina’s, in: Gelders Archief, Archief 

Nederlandsche Heidemaatschappij, Bouwkundige Dienst, toegang 0925, inv.nr. 113. 
9
 Nederlandsche Heidemaatschappij, Boerderijen in Nederland. 



159 

 

Heidemij. De verhandeling is aangevuld met een hoofdstuk over de ligging van 

boerderijen op (door de Heidemaatschappij) ontgonnen en verbeterde gronden – 

ontginning en verbetering van cultuurgronden was nog steeds de hoofdtaak van de 

maatschappij. Boerderijen worden in dit hoofdstuk benaderd als essentiële esthetische 

elementen in het landschap: door traditionele, maar wel gemoderniseerde streektypen 

met inheemse materialen te bouwen en het erf traditioneel in te richten zou een 

harmonisch landschapsbeeld ontstaan. Dit pleidooi wordt bevestigd in het tweede deel 

van het boek, waarin de bouw en inrichting van bedrijfsgebouwen die aan moderne 

eisen voldeden, behandeld worden. De uitvoerige tekst gaat over de bouw van de 

verschillende onderdelen van een boerderij naar nieuwe inzichten (brandveiligheid, 

hygiëne, ventilatie, staltemperatuur, lichttoevoer, gierafvoer en mestbewaring) en leest – 

door uiterst precieze opgave van ideale afmetingen en materialen en door de praktische 

realiseerbaarheid daarvan – als een handleiding om een nieuwe boerderij te bouwen of 

een oude te verbouwen.
10

 Bovendien zijn voorbeelden van boerderijen opgenomen: 

foto’s, plattegronden en detailtekeningen tonen 52 verschillende boerderijen 

respectievelijk onderdelen van boerderijen uit alle delen van Nederland die de 

Heidemaatschappij in het interbellum had laten bouwen. De voorbeelden tonen 

gemoderniseerde, meestal streekgebonden typen. 

Met de publicatie richtte de Nederlandsche Heidemaatschappij zich tot 

landbouwdeskundigen en boeren zodat deze hun kennis over boerderijbouw konden 

vergroten. Dat was ook mogelijk door deel te nemen aan de cursus ‘Bouwkunde’ die de 

Heidemij in dezelfde periode aanbood in het land- en bosbouwonderwijs en die 

inhoudelijk overeenkwam met het boek.
11

 Tegelijk wendde de publicatie zich tot 

architecten. De wederopbouw werd in (de doelstellingen van) het boek niet expliciet 

genoemd maar in dit kader wel door hen gebruikt.
12

 ‘Maar ook de stedeling zal door het 

lezen van dit boek meer begrip kunnen ontwikkelen voor het platteland in het algemeen 

en voor de schoonheid van het boerenbedrijf in het bijzonder’, zoals in de ‘Nieuwe 

Rotterdamsche Courant’ werd gesteld.
13

 Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat ’de 

                                                 
10

 De verschillende onderdelen waren rundveestallen, kalverstallen, paardenstallen, varkensstallen, 

mestbewaring, open veldschuren, landbouwschuren, schelven, hooibergen, silo’s, fruitbewaarplaatsen en 

landarbeiderswoningen. 
11

 ‘Bouwkunde. Dictaat cursus Ned. Heidemij’, in: privéarchief Ko Rikken, Arnhem. 
12

 Interview Van Rijsbergen; Interview Rikken. 
13

 ‘Boerderijen in Nederland’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19-04-1941. 
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stedeling’ met het boek ook bewust gemaakt moest worden van de functie van de 

boerderij als complex bedrijfsgebouw waarmee effectief geboerd moest worden.  

In de publicatie toont zich duidelijk de poging om traditionele streekeigen 

boerderijbouw en modernisering te combineren zoals ook de actoren uit het vorige 

hoofdstuk dit nastreefden. Behalve de esthetische redenen die voor het streekeigen 

bouwen expliciet genoemd werden, kan in 1941 ook de benadrukking van het 

Nederlands ‘eigene’ een rol hebben gespeeld. Indicaties hiervoor zijn het veelvuldige 

gebruik van de term ‘ons land’ en de kritische benadering van de stammentheorie die 

sociaal-economische en geografische factoren in de geschiedenis van de boerderijbouw 

zou ontkennen. Echter, het is wel het gebruiksperspectief van de boerderijen dat centraal 

staat bij de Heidemaatschappij en hier ligt dan ook het verschil met de andere actoren. 

Op basis van datzelfde perspectief nam de Heidemaatschappij na de oorlog afstand van 

de voorstanders van het traditionele bouwen. 

Ir. W. Vroom, architect van de Heidemaatschappij en medesamensteller van het 

boek, stelde enkele jaren later, in 1946, de vraag of het streekeigen boerderijtype ‘in zijn 

huidige vorm’ nog wel voor de nieuwbouw te gebruiken was en aan de moderne eisen 

voldeed.
14

 Nu stond voor de Heidemaatschappij vanaf haar oprichting het doel voorop 

dat de Nederlandse landbouw verbeterd en de agrarische productie verhoogd werd, maar 

in een notitie uit 1948 over het cultureel beleid van de Heidemij werd ook vanuit dit 

perspectief antwoord gegeven op Vrooms vraag. De ‘eis’ om streekgebonden te bouwen 

werd als een ‘verplichting’ beschreven die het werk van de Heidemaatschappij zou 

verzwaren. De notitie noemde het idee dat door het streekgebonden bouwen ‘de 

plattelandscultuur’ versterkt zou moeten worden een verkeerd uitgangspunt. Het ging er 

veel meer om de randvoorwaarden te scheppen, om cultuur ‘van binnenuit’ te laten 

ontstaan. Zulke randvoorwaarden hielden in dat er een goed economisch fundament en 

goede sociale verhoudingen op het platteland tot stand kwamen die volgden uit 

modernisering, rationalisering en mechanisatie van de landbouw en de boerderijen.
15
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 Vroom, W., ‘Noodherstel en wederopbouw’, Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 57 

(1946), juli, 3-8, hier 8. 
15

 Linthorst Homan, J., ‘Heidemaatschappij en samenleving 1888-1948’, Tijdschrift der Nederlandsche 
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Hieruit spreekt een vooruitgangsgeloof dat geen cultuurpessimisme en geen top-down 

sturing van cultuur in deze zin toeliet en vertrouwen had in de boeren.  

Boeren werden door de Heidemaatschappij als vooruitstrevende autonome actoren 

beschreven. Zij zouden, in tegenstelling tot romantische ideeën van buitenstaanders, een 

modernisering van de boerderijen voorstaan of tenminste in de nabije toekomst een 

dergelijke visie ontwikkelen, gestimuleerd door de activiteiten van de 

landbouworganisaties en het onderwijs.
16

 Het zal in dit hoofdstuk blijken dat de 

Heidemaatschappij hierin geen ongelijk had. 

In mededelingen over de gang van zaken rond de wederopbouw van boerderijen 

in het ‘Tijdschrift van de Nederlandsche Heidemaatschappij’ werd beklemtoond dat de 

bij de wederopbouw betrokken boeren door overleg met architecten voldoende ruimte 

moesten krijgen om hun wensen kenbaar te maken.
17

 Het is dan ook kenmerkend dat de 

twee door mij geïnterviewde architecten van de Heidemaatschappij die verbonden 

waren aan het Bureau Wederopbouw Boerderijen bijzondere aandacht besteedden aan 

een goed contact en goede samenwerking met de boeren en boerinnen waarvoor zij 

bouwden. Het betreft de architecten Robert Oldhoff, die al eerder in dit boek ter sprake 

is gekomen, en Ko Rikken. Terwijl Oldhoff zich vooral bezighield met de Over-

Betuwe, bouwde Rikken vooral boerderijen in Groesbeek. ‘Wie voor een boer bouwen 

wil, moet zelf een halve boer worden’, aldus Rikken. ‘Met de boer moet je kunnen 

praten over zijn vee, het hooi en de mest; met de boerin over het huishouden en met de 

jongens over een nieuwe trekker. Om vorm te kunnen geven aan hun behuizing, dient 

een architect zich helemaal te verplaatsen in hun werk en leven.’
18

 Oldhoff zag deze 

visie bevestigd in de geschiedenis van de boerderijbouw, waaruit zou blijken dat de 

bruikbaarheid van boerderijen altijd al uitgangspunt was geweest van de boerderijbouw. 

Hij pleitte daarom ook voor een intensieve samenwerking van architecten met 

landbouwdeskundigen.
19
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 Bijvoorbeeld Vroom, W., ‘Noodherstel en wederopbouw’, Tijdschrift der Nederlandsche 

Heidemaatschappij 57 (1946), juli, 3-8, hier 7; Smits, C., ‘De landbouw. Verleden heden toekomst’, 
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In het verslag over de werkzaamheden van de Heidemaatschappij in 1949 werd 

positief bericht over nieuwe ontwikkelingen in de boerderijbouw die het bouwen ‘meer 

verantwoord’ zouden maken: in experimenten met nieuwe vormen, en wel de gelede 

bouw, werd een belangrijke taak gezien voor de Bouwkundige Dienst.
20

 L.A. 

Heijdelberger, vanaf 1947 in dienst van de Heidemaatschappij en hoofd van de 

Bouwkundige Dienst, reisde hiervoor naar Zweden en Denemarken om daar onderzoek 

te doen naar de gelede bouw. In 1949 was hij verantwoordelijk voor de bouw van een 

gelede boerderij op de landbouwtentoonstelling in Eindhoven (zie beneden) en in 

hetzelfde jaar ontwierp hij, samen met de architect Oldhoff, voor het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen een gelede boerderij in Hoevelaken.
21

 Later zou 

Heijdelberger voorzitter worden van de architectengroep Agrobouw. Ook voor de 

wederopbouw in Groesbeek en omgeving werd de Heidemaatschappij ingeschakeld om 

nieuwe ontwikkelingen te testen: de maatschappij deed een proef met vijftien in serie 

gebouwde boerderijen ‘om door normalisering bij de voorbereiding te trachten de 

bouwprijs te verlagen’.
22

 

 

5.2 De bevordering van het debat over boerderijbouw  

 

Tijdens de tweede wederopbouw werd op verschillende manieren geprobeerd het debat 

over de wederopbouw van boerderijen en over de boerderijbouw in het algemeen te 

stimuleren en te bevorderen. Het doel was daardoor kennis te genereren die invloed kon 

hebben op de daadwerkelijke wederopbouw. In deze paragraaf bespreek ik twee 

projecten ter bevordering van het debat waarin architecten de sleutelrol speelden. Het 

betreft de publicatie van een themanummer van het architectuurvakblad ‘Bouw’ over 

boerderijbouw en de bouw van een boerderij voor een landbouwtentoonstelling. Terwijl 

de tentoonstelling georganiseerd werd door de landbouwsector, hadden de architecten 

alle verantwoordelijkheid voor de boerderij.  
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5.2.1 Een themanummer van het weekblad ‘Bouw’ over boerderijbouw 

 

Een architect met dezelfde visie op de boerderijbouw als de Heidemij (na de oorlog) 

was Willem Christiaan van Gelderen (1903-1992). Van Gelderen had eerder, in 1938, 

als architect van de groep ‘Opbouw’ te Rotterdam samen met Koen Limperg van ‘De 8’ 

te Amsterdam het boek ‘Boerderijen’ uitgegeven. Het boek moest architecten als 

aanleiding dienen voor een moderne boerderijbouw. Het was met medewerking van de 

Directie van de Wieringermeer tot stand gekomen en gaf een uitvoerige beschrijving 

van de Wieringermeerboerderijen. In 1946 verzorgde Van Gelderen, inmiddels actief lid 

van de Bond van Nederlandse Architecten en secretaris van de redactiecommissie 

‘Architectonische en stedebouwkundige vraagstukken’ van het weekblad ‘Bouw’, een 

speciale aflevering van ‘Bouw’ over boerderijen. Het tijdschrift stond in deze tijd geheel 

in het teken van de wederopbouw.  

In zijn inleidende artikel riep Van Gelderen architecten op om de wederopbouw 

van boerderijen als belangrijke kans te zien om de ‘vele fouten in het verleden thans niet 

te maken, conventionele verstarring te doorbreken en door het inschakelen van alle 

beschikbare, bekwame krachten [...] te geraken tot een zoo hoog mogelijk opgevoerd 

resultaat.’ En hij legde uit: ‘[...] men zal het traditioneele streekeigene los moeten laten, 

als dit een knellend keurslijf blijkt te zijn. Vrees voor het niet-passende in het landschap 

kan daarbij geen rol van beteekenis spelen.’ Het vasthouden aan het ‘streekeigene’ zou 

‘als dwang van den stedeling’ moeten worden geïnterpreteerd en niet in het belang van 

de boeren zijn.
23

 Vooruitstrevende boeren zouden daarom iedere vorm van ‘technical 

research’ in het kader van de boerderijbouw ondersteunen om te komen tot een 

kwaliteits- en vooral kwantiteitsverhoging van de landbouwproducten. Dit zou ook van 

nationaal belang zijn, zowel voor de voedselvoorziening van Nederland als voor de 

export. Om deze reden zouden architecten (1) duidelijker moeten ingaan op de wensen 

van de boeren en meer met boeren moeten samenwerken en (2) op een proactieve 

manier de problemen en eisen van de wederopbouw publiekelijk aan de orde moeten 

stellen, zoals bijvoorbeeld door de publicatie van artikelen en tekeningen in tijdschriften 

als ‘Bouw’.
24

 Bovendien zouden architecten moeten deelnemen aan openbaar 

uitgeschreven architectuurwedstrijden voor nieuwe boerderijen, zoals bijvoorbeeld aan 
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de prijsvraag voor een nieuwe wederopbouwboerderij in Zeeland. Deze was 

uitgeschreven door het Bureau Wederopbouw Boerderijen in samenwerking met de 

Stichting voor de Landbouw en de Rijksdienst voor Landbouwherstel. Aan deze 

prijsvraag en aan het belang van het competitieve aspect zal later in dit hoofdstuk meer 

aandacht worden besteed.  

Volgens Van Gelderen was het belangrijk om over architectonische vraagstukken 

publiekelijk te discussiëren. In zijn pleidooi hiervoor bracht hij de oorlog ter sprake, 

waarmee hij een van de weinigen was die in het debat rechtstreeks naar de oorlog 

verwees: de geestelijke onderdrukking, het zwijgen en de spanning tijdens de 

bezettingstijd zouden geestelijke vermoeidheid als gevolg hebben, ook nog na de 

bevrijding. Debatten zouden zich vaak maar moeizaam ontwikkelen en er zou vrees 

bestaan voor de openbare behandeling van problemen. Dit stond de vruchtbare 

uitwisseling van gedachtes en daarmee de goede ontwikkeling van de boerderijbouw in 

de weg.
25

  

Met de thema-aflevering van ‘Bouw’ over boerderijen probeerde Van Gelderen 

het debat aan te zwengelen. Hij zette daartoe twee artikelen over het traditionele 

bouwen tegenover bijdragen van voorstanders van nieuwe bouwideeën die het 

streekeigene wilden verlaten. In deze artikelen over Groninger en Friese boerderijen 

pleitte Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. Bouma voor de 

modernisering van boerderijen met behoud van traditionele vormen. Eerdere 

experimenten met de gelede bouw zouden niet tot bevredigende resultaten hebben 

geleid, noch op economisch en bedrijfstechnisch gebied, noch op esthetisch en 

psychologisch gebied. Verder werd een artikel geplaatst over ontginningsboerderijen 

waarin een tegenovergestelde positie werd ingenomen.
26

  

Een van het bekende debat afwijkende bijdrage was geschreven door de architect 

Klaas Gerrit Olsmijer (1912-1991) uit Winsum, Groningen. Olsmijer was een architect 

die voor de oorlog een traditioneel idioom hanteerde. In 1939 bijvoorbeeld had hij niet 

slechts het gebouw van de Lagere Landbouwschool in Marum voor de Groninger 

Maatschappij van Landbouw maar ook zijn eigen woonhuis annex bureau in traditionele 
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‘Friesche boerderijbouw’, Bouw 1946, 470-475; Steur, J.A.G. van der, ‘Ontginningsboerderijen’, Bouw 
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stijl gebouwd. Olsmijer hoort bij de architecten die zich na de oorlog modernere 

principes eigen maakten, en wel om economische en sociale redenen.
27

 In zijn bijdrage, 

die tevens als brief aan de minister van Landbouw werd gestuurd, stelde Olsmijer voor 

om de verwoesting van boerderijen als kans te zien om grote gecentraliseerde bedrijven 

in de landbouw te ontwikkelen die de functie zouden krijgen van effectief werkende 

landbouwcoöperaties. Daarbij zouden de landarbeiderswoningen even dicht bij het 

bedrijf moeten worden geplaatst als de boerenwoningen, waardoor een 

‘werkgemeenschap’ gesymboliseerd en de arbeider sociaal verheven zou worden, aldus 

Olsmijer. In een dergelijk conglomeraat zou de arbeider zich duidelijker bewust zijn van 

zijn persoonlijke verantwoordelijkheid dan op het ‘kapitalistische boerenbedrijf’.
28

 In 

Olsmijers plan werden met de wederopbouw politiek-idealistische, door het 

communisme geïnspireerde, ideeën doorgezet. Het is als een modernistisch antwoord op 

sociaal-economische kwesties in de landbouw en – in vergelijking met de andere 

discussies rond de wederopbouw – als een revolutionair denkbeeld te interpreteren. Het 

komt voort uit de politieke stemming in Groningen, en met name in Oost-Groningen. 

Daar boekte het communisme als oplossing voor sociaal-economische problemen en de 

grote standsverschillen tussen boeren en arbeiders succes.
29

 Olsmijer stond met zijn 

twijfels over het bestaansrecht van de gezinslandbouwbedrijven an sich alleen in het 

debat over de wederopbouw. Er ontstond geen discussie naar aanleiding van zijn idee en 

centrale grootbedrijven werden dan ook niet gebouwd. Maar Olsmijer kreeg wel 

opdracht voor elf wederopbouwboerderijen, waarvan de meesten in Bierum, Groningen. 

Hij ging trouwens door met zijn ideeën: zo maakte hij in 1963 een ontwerp van een 

grootbedrijf voor vijfhonderd koeien die op zes verdiepingen konden staan.
30

  

 

5.2.2 De boerderij op de landbouwtentoonstelling in Eindhoven 

 

Het organiseren van beurzen en tentoonstellingen op agrarisch gebied was reeds voor de 

oorlog gebruikelijk, maar nam na 1945 een grote vlucht. Doel was meestal om boeren 

voor te lichten op gebieden als fokkerij, gewassenteelt, grondbewerking en 

bedrijfsvoering. Een van de tentoonstellingen was de zogenoemde Benelux-
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 Zie ook Ibelings, De moderne jaren vijftig en zestig, 38-40. 
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tentoonstelling in Eindhoven. Deze werd in 1949 ter gelegenheid van het vijftigjarig 

bestaan van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank georganiseerd door de 

Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Het betreft de grootste landbouwtentoonstelling in 

de wederopbouwperiode in West-Europa. Onder het motto ‘Geen volk is sterker dan 

zijn boeren’ was de tentoonstelling gewijd aan het kleine gemengde zandbedrijf (afb. 

5.2). Met dit onderwerp, waarvoor het plan geopperd was door directeur-generaal van 

de Landbouw C. Staf, wilde men een bijdrage leveren om de nijpende problematiek van 

de vele kleine gemengde bedrijven die nauwelijks rendabel waren – ongeveer twee 

derde van alle agrarische bedrijven in Nederland – te bestrijden.
31

 Het verbaast niet dat 

juist in katholieke kringen – zij werden het meest geconfronteerd met deze problematiek 

– enorme reclame voor de tentoonstelling werd gemaakt. Dit blijkt uit de hoeveelheid 

artikelen over de tentoonstelling die van tevoren verschenen in ‘Boer en Tuinder’, het 

weekblad van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, en uit de aandacht 

voor de tentoonstelling in verschillende radio-uitzendingen door de KRO.
32

  

Het tentoonstellingsbestuur wilde tevens aandacht besteden aan boerderijbouw. 

Ook het Bureau Wederopbouw Boerderijen richtte zich op kleine gemengde bedrijven 

zoals eerder duidelijk werd. Het lag dus wel voor de hand de opgave om een doelmatige 

en goedkope boerderij voor een gemengd zandbedrijf van 12 hectare te ontwerpen, voor 

te leggen aan architecten die voor het Bureau Wederopbouw Boerderijen hadden 

gewerkt en aan een architect van de Heidemaatschappij: Spoelstra (tevens Limburgse 

commissie Boerderijenbouw van de Stichting voor de Landbouw, zie beneden), 

Olieslagers en Heijdelberger.
33

 De modelboerderij die uiteindelijk werd opgericht als 

deel van een natuurgetrouw rationeel en intensief gedreven bedrijf in het centrum van 

het tentoonstellingsterrein was van het gelede type met vlakke daken (afb. 5.3). De 

boerderij had daarmee een uiterlijke vorm die voor de minstens 300.000 bezoekers
34

 

van de tentoonstelling volstrekt nieuw was. Later kon de boerderij weer afgebroken en 

ter voorlichting elders opgebouwd worden. De kosten voor de bouw van de boerderij 
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bedroegen 25.000 gulden. Dat was ruim een kwart goedkoper dan de bouw van een 

gemoderniseerd traditioneel type dat rond 3000 gulden kostte per hectare.
35

 De boerderij 

bevatte in het woongedeelte beneden een woonkamer, een slaapkamer en een 

woonkeuken met kooknis en boven een aantal slaapkamers al of niet met badkamer. Het 

woongedeelte was met behulp van de boerinnenbonden tot stand gekomen en voldeed 

volledig aan hun wensen (zie paragraaf 5.5). Het bedrijfsgedeelte bevatte een 

spoelkeuken als verbinding tussen woongedeelte en stal, een koelbak, een ruimte voor 

voederopslag en voederbereiding en een stal voor vier stuks jongvee, tien stuks grootvee 

en twee paarden. De stal had geen zolder voor hooi- en stro-opslag, maar er was een 

open tasruimte aangebouwd zodat hooi en stro niet hoog opgeheven hoefden te worden. 

Voor de ventilatie was de stal voorzien van een afvoerkoker en ventilatiekleppen onder 

de betonramen. De koestal, een grupstal, had een rubbervloer. Door deze zachte 

ondergrond werd het blessurerisico van de koeien verlaagd en koude opslag tegen de 

uiers voorkomen. De boerderij bevatte bovendien een ruim gehouden varkensstal en een 

kippenhok. Alle bouwonderdelen beschikten over elektrisch licht.
36

  

De boerderij gaf aanleiding tot veel discussie. Architect Heijdelberger zelf 

herinnerde eraan dat esthetische criteria in principe geen doorslaggevend aspect bij de 

beoordeling moesten zijn, maar uitte wel zijn bedenkingen over het feit dat met de 

gelede boerderij was ingegrepen in de traditie – veel bezoekers van de tentoonstelling 

zouden de boerderij lelijk vinden. Heijdelberger twijfelde vooral aan de vermeende lage 

kosten van de boerderij omdat de onderhoudskosten relatief hoog zouden zijn. Hij was 

daarom nog niet overtuigd of het bouwexperiment ‘een stap in de goede richting’ was.
37

 

Voor G.J.A. Bouma was dit een welkome aanleiding om op te merken dat zelfs een 

vertegenwoordiger van de pleitbezorgers voor de gelede bouw een kritische houding 

innam.
38

 

Opmerkelijk genoeg was de landbouwpers van de georganiseerde boeren, die later 

in dit hoofdstuk nog uitgebreid aan bod zal komen, positief. In het katholieke blad ‘Boer 
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en tuinder’ werd de in planning zijnde boerderij in maart, vijf maanden voor de opening 

van de tentoonstelling, nog als ‘Brabantse langgeveltype boerderij’ aangekondigd
39

 – 

hier kwamen de lezers van het blad bedrogen uit. Later werden de maximale 

doelmatigheid en de minimale kosten van de gelede boerderij geprezen en de boerinnen 

aangemoedigd: ‘Goed kijken maar, vergelijken met de toestanden op eigen bedrijf, 

vooral ook vragen om uitleg zodra u iets niet goed begrijpen kunt.’
40

 Hier toont zich de 

actieve voorlichting over boerderijbouw in kringen van de georganiseerde boerinnen. 

Opvallend is dat de boerderij extra aangeprezen werd door de aankondiging dat er nog 

toevoegingen zouden komen, zoals luiken en een naam (St. Isidorus-hoeve, Isidorus: 

patroon van de boerenstand) – elementen die bekend waren van traditionele boerderijen. 

En: ‘Voorts moet u zich indenken dat er bomen en bloemen omheen moeten staan.’
41

 

Ook in het protestantse weekblad ‘Ons Platteland’ werd de boerderij beschreven als niet 

fraai, maar wel goedkoop.
42

 Het liberale weekblad ‘De Landbode’ was het meest 

positief. De boerderij werd als hoogtepunt van de tentoonstelling beschreven,  

‘een boerderij, welke men misschien mooi of in haar vreemdsoortigheid op het eerste 

gezicht niet mooi vindt, maar een boerderij waarvan men althans nuchter moet 

vaststellen, dat de ruimte tot en met is benut, dat ze uit een oogpunt van bedrijfsvoering 

alles bevat wat voor dit soort bedrijf wenselijk is en ...... dat ze minstens ƒ 10.000 

goedkoper is, dan men tot dusver voor een dergelijk bedrijf placht te bouwen.’
43

  

 

In het algemeen stonden de liberale boeren in die tijd het meest open voor het verlaten 

van het streektype. Ook het onafhankelijke landbouwblad ‘De nieuwe veldbode’ 

beoordeelde de boerderij gunstig: de boerderij zou aandacht verdienen omdat zij ‘een 

maximum van gemak’ en ‘een minimum van werk’ zou bieden bij lage bouwkosten.
44

  

 

Het themanummer in ‘Bouw’ en de boerderij op de landbouwtentoonstelling, inclusief 

de discussie erover, laten zien dat het belang van esthetische en aan noties over traditie 

gebonden kwesties van de boerderijbouw – nog enigszins aarzelend – naar de 

achtergrond geschoven werd en de modernisering van boerderijen naar de voorgrond. 
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De twee projecten verschilden duidelijk in het bereik: terwijl ‘Bouw’ de discussie onder 

architecten moest aanzwengelen,
45

 bevorderde de boerderij op de 

landbouwtentoonstelling juist ook het debat over boerderijbouw onder 

landbouwdeskundigen en onder boeren en boerinnen. Daarnaast had de 

landbouwtentoonstelling uiteraard een veel praktischer reden: de concrete voorlichting 

aan boeren en boerinnen. In deze zin werd het ontwerp van de gelede boerderij als 

voorbeeldig gepresenteerd. 

‘Bouw’ en de landbouwtentoonstelling konden invloed uitoefenen op de 

wederopbouw door architecten en boeren aan het denken te zetten over de 

boerderijbouw en ook door hen in een bepaalde richting te sturen. Dit kon ertoe leiden 

dat architecten en boeren niet alleen open stonden voor modernisering maar ook voor 

het verlaten van het streektype en dat zij, na de tentoonstelling in 1949, voor gelede 

boerderijen kozen. De Afdeling Boerderijenbouw (het inmiddels gereorganiseerde 

Bureau Wederopbouw Boerderijen) ondersteunde deze keuze. Zij propageerde immers 

onder haar nieuwe directeur P. Tijm niets anders. 

 

5.3 Het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen  

 

Voordat ik de landbouworganisaties bespreek, wil ik stilstaan bij een instituut dat niet 

direct bij de wederopbouw betrokken was, maar wel een belangrijke speler was in de 

boerderijbouw in de betreffende periode en daarvoor. Ingebed in de landbouwsector 

bewoog het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen zich op het grensgebied 

tussen landbouw en architectuur: het was vanuit Wageningen actief in de voorlichting 

van boeren over innovaties in de boerderijbouw en -inrichting. Tegelijkertijd probeerde 

het hoofd, Rijkslandbouwarchitect H.J. van Houten, recht te doen aan architectonisch-

esthetische aspecten van de boerderijbouw die hij verbond met het streekeigen bouwen. 

Daarmee toonde het instituut overeenkomsten met het werk van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen tot 1949 onder Van Eck. 
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5.3.1 De beginperiode 

 

Het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen (ILG), verbonden aan de Rijks 

Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen, werd in 1905 opgericht.
46

 

Taak van het instituut was om nieuwe manieren van boerderijbouw te onderzoeken, te 

ontwikkelen en over te dragen aan boeren. 

Vanaf 1908 gaf het instituut adviezen voor de boerderijbouw. Tot 1913 was 

Rijkslandbouwingenieur H. Steketee hiervoor verantwoordelijk. Hij werd later 

opgevolgd door Rijkslandbouwingenieur A.M. Kuysten (1913-1918) en door 

Rijkslandbouwarchitect H.J. van Houten (1919-1943, diverse malen verlengd tot 1949), 

die beide ook lector in de landbouwarchitectuur aan de Landbouwhogeschool in 

Wageningen waren. Hoewel het ILG vanaf het begin rationele criteria hanteerde, 

opereerde het voorzichtig.
47

 In 1909 kondigde het aan: ‘Het is niet de bedoeling een 

omwenteling in de bestaande wijze van bouwen te weeg te brengen; integendeel, er 

wordt getracht de bestaande gebruiken zooveel mogelijk te volgen en dan de inrichting 

zoo practisch mogelijk te maken’, en wel in samenwerking met regionale architecten en 

boeren zelf.
48

 Een uitspraak die meer dan dertig jaar later met bijna precies dezelfde 

woorden ook door de directeur van het Bureau Wederopbouw Boerderijen Van Eck zou 

worden gedaan.
49

  

Het principe was dus om het streekeigen bouwen in stand te houden waarbij de 

zinvolle modernisering van de boerderijen voorop stond. In de eerste decennia ging de 

aandacht vooral uit naar de verbetering van de stallen, bijvoorbeeld de vervanging van 

potstallen door grupstallen, waarmee het ILG succes boekte. In de grupstallen stond het 

vee niet meer op de eigen mest wat als bevorderlijk voor de hygiëne, in het bijzonder in 

samenhang met de melkwinning, werd beschouwd. In samenwerking met de 

boerenbonden en met provinciale landbouwmaatschappijen werden 

stalverbeteringscommissies opgericht. Deze commissies gaven brochures uit en 
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organiseerden stalwedstrijden. De stalwedstrijden waren een belangrijk middel om de 

boeren bij de modernisering van de boerderijen te betrekken. Van de deelnemers werd 

verwacht dat ze binnen een bepaalde periode de stalinrichting en de mestvaalt van hun 

boerderij verbeterden volgens door het ILG uitgegeven aanwijzingen en tekeningen. De 

beste stallen kregen ten slotte prijzen.
50

 

 

5.3.2 Rijkslandbouwarchitect Hendrik Jan van Houten 

 

Tijdens het interbellum had de afdeling Gebouwen onder leiding van H.J. van Houten 

haar bloeitijd. Hendrik Jan van Houten (1878-1955) was de zoon van een 

dorpstimmerman in het Groningse Baflo en ook zelf opgeleid tot timmerman. Met deze 

achtergrond in het plattelandsmilieu kende Van Houten de boeren, sprak hij hun taal en 

wist hij wat bij de boeren leefde.
51

 In 1913 kreeg hij de opdracht om een verkaveling en 

kanalisatie voor een heideontginning in Westerwolde te ontwerpen. Het is 

waarschijnlijk dat hij aldaar ook de dertien boerderijen en de bijhorende 

arbeiderswoningen heeft ontworpen. In 1919 werd hij, als ‘selfmade’ architect, 

Rijkslandbouwarchitect bij het ILG. Van Houten voerde deze functie met veel energie 

uit. Hij nam tot aan de Tweede Wereldoorlog jaarlijks deel aan diverse stalwedstrijden 

en tussen 1925 en 1939 publiceerde hij nagenoeg zestig publicaties over boerderijbouw. 

Daarin hield hij zich vooral bezig met stallen, en concreter met de ventilatie, de 

brandveiligheid en het gebruik van nieuwe bouwtechnieken zoals gelamineerde spanten. 

Andere onderwerpen waarover hij schreef, waren het bouwen van gierkelders, 

mestvaalten, bewaarplaatsen voor fruit en pootaardappelen en silo’s voor groenvoeder.
52

 

Onder de publicaties bevinden zich een groot aantal brochures voor de 

stalverbeteringscommissies en een groot aantal artikelen voor het blad ‘De Boerderij’ 

waarop veel boeren waren geabonneerd.
53

 Bovendien verstrekte Van Houten samen met 

zijn twee medewerkers, twee bouwtekenaars, meer dan zevenhonderd tekeningen voor 
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nieuwbouw en meer dan vijfhonderdvijftig tekeningen voor verbouw van boerderijen in 

het hele land.
54

  

Het beleid van het ILG werd bepaald door de visie dat de boeren de belangrijkste 

actoren waren bij de boerderijbouw. Zij moesten ervan overtuigd worden hun 

boerderijen te moderniseren en de kosten daarvoor te dragen. Veranderingen wilde het 

ILG niet in een top-down proces invoeren maar in dialoog tussen de professionals van 

het ILG en de boeren. Dat het ILG succes had bij de boeren kwam omdat de voorstellen 

aansloten bij reële behoeften en actuele problemen. Voor adviezen wat betreft de 

woningen van boerderijen, waarmee het ILG zich minder bezighield, had Van Houten 

contact met landbouwhuishouddeskundigen.
55

 

Boeren en boerinnen werden via de media die zij lazen (zoals de weekbladen ‘De 

Boerderij’ of ‘De Veldbode’, na 1933 ‘De nieuwe veldbode’) in een eenvoudige taal – 

en niet in zwaar theoretische stukken – geïnformeerd over het nut en de kosten van 

vernieuwingen. Omdat detailtekeningen en gegevens over afmetingen en materialen 

waren opgenomen, dienden de artikelen ook als praktische handleiding. Bovendien gaf 

Van Houten lezingen, waarin hij boeren maar ook dorpsbouwkundigen en architecten 

over de bouw van doelmatige effectieve boerderijen informeerde. Tekeningen en 

adviezen werden gratis verleend en een eventueel bezoek van Van Houten of zijn 

collega’s aan een boerderij hoefde niet betaald te worden. Dit vormde in het bijzonder 

een voordeel voor de kleine boeren, wier gebouwen het meest aan een modernisering 

toe waren. De sociaalhistoricus Van Cruyningen stelt dat ook het feit dat het ILG er 

steeds naar streefde rekening te houden met de streekeigen boerderijtypen mede een 

reden voor het succes van het ILG bij de boeren was.
56

 Radicale vernieuwingen gingen 

in ieder geval niet uit van het instituut. Dit beleid strookte met de persoonlijke ambities 

van Van Houten die een liefhebber was van historische boerderijen. Hij reisde door het 

land om advies te geven voor de verbetering van agrarische bedrijfsgebouwen. Tijdens 

deze reizen maakte hij tevens meer dan 15.000 foto’s en opmetingen van historische 
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boerderijen waarvan hij de ‘eenvoud’ en soberheid bewonderde.
57

 Historische 

boerderijen waren – naast onderwerpen als de ventilatie en verlichting van stallen, de 

inrichting van stallen, de bouw van gierkelders en mestvaalten, de bouw en inrichting 

van bewaarplaatsen en de bouw van geheel nieuwe doelmatige boerderijen – een 

essentieel onderdeel van de colleges die Van Houten wekelijks gaf aan de 

Landbouwhogeschool. In dat kader toonde hij de studenten zijn grote passie voor 

historische streekeigen boerderijen die de schoonheid van het Nederlandse landschap 

zouden bepalen. Bovendien zouden de landbouwers gehecht zijn aan het 

boerderijentype uit hun streek. Beide aspecten zag Van Houten als reden om bij de 

nieuwbouw door te gaan met traditionele streektypen. Ook in zijn lezingen besteedde hij 

veel aandacht aan historische boerderijen en esthetische aspecten van nieuwe 

boerderijen.
58

 Als Rijkslandbouwarchitect was het Van Houtens taak om agrarische 

bedrijfsgebouwen te moderniseren zodat zij effectief konden functioneren. Als 

liefhebber van historische boerderijen en als aanhanger van de heemschutbeweging 

verzette hij zich tegelijk tegen het veranderen van streektypen. Een ideale boerderij was 

voor Van Houten functioneel én streekeigen. Uit de gerealiseerde gebouwen van zijn 

hand, die ook wel niet-streektypisch konden zijn, en uit heftige discussies met de 

architect Jan Jans in 1928 blijkt echter hoe moeilijk het in de realiteit geweest moet zijn 

voor Van Houten de moderne landbouwwetenschap te verbinden met streekeigen 

bouwtradities. Piet van Cruyningen noemt Van Houten daarom een ‘vernieuwer in 

gewetensnood’.
59

 

 

Van Houten hoorde bij de meest belangrijke Nederlandse ontwerpers van 

landbouwgebouwen in het interbellum. Daarnaast was hij bekend bij de boeren. Toch 

werd Van Houten niet betrokken bij de wederopbouw van boerderijen. Bij het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen gold hij als ‘hopeloos ouderwetsch’, terwijl veel boeren juist 

positieve ervaringen op het gebied van modernisering met hem hadden opgedaan, aldus 

‘Rijkslandbouwconsulent voor Gelderland ten oosten van den Rijn en den IJssel’ 
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Cleveringa in 1946.
60

 Het blijft onduidelijk waarom het BWB deze mening over Van 

Houten had, hij zette zich immers in voor innovaties in de boerderijbouw en 

tegelijkertijd verschilde zijn positieve kijk op het streekeigen bouwen niet van de visie 

van het BWB in die tijd. 

Het is eveneens opvallend dat er ook geen beroep gedaan werd op Van Houtens 

expertise op het gebied van historische boerderijen toen het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen in 1946 zijn eigen documentatieproject startte ten behoeve van een 

streektypische wederopbouw. Van Houten beschikte over veel illustratiemateriaal over 

historische boerderijen, ondanks het feit dat tijdens de oorlog een deel verloren was 

gegaan.
61

 Gezien het feit dat het contract van Van Houten na 1943, toen hij ontslag had 

ingediend omdat hij de leeftijd van 65 jaar had bereikt, meerdere malen verlengd werd 

tot 1949,
 
had hij, ook uit hoofde van zijn functie, ingeschakeld kunnen worden voor de 

wederopbouw.
62

 Hij maakte zich er zelf echter ook niet sterk voor om mee te denken of 

mee te werken. Althans, daarvoor zijn geen aanwijzingen te vinden in zijn 

nalatenschap.
63

 Van Houten bleef wel actief: tussen 1940 en 1945 publiceerde hij 

minstens vijftien artikelen namens het ILG, vooral in het weekblad ‘De Boerderij’ en 

het maandblad ‘Het Grondbezit’. Daarin besteedde hij – net als eerder – aandacht aan de 

praktijk van de boerderijbouw in het hele land en aan modernisering van boerderijen of 

onderdelen ervan door bijvoorbeeld verbetering van de stalventilatie door luchtkokers; 

verbetering van de verlichting; een praktische stalinrichting; brandveiligheid door 

brandmuren, zolders van holle bakstenen en dakpannen; nieuwe water- en luchtdichte 

gierkelders en nieuwe, goed ventileerbare pootaardappelbewaarplaatsen – allemaal 

onderwerpen waar ook het Bureau Wederopbouw Boerderijen aandacht aan besteedde. 

De artikelen konden boeren en architecten dan ook als handleidingen bij de 

wederopbouw dienen.  

De voorbeelden van boerderijontwerpen die Van Houten in zijn artikelen 

presenteerde, waren ontworpen door het ILG en toonden traditionele streektypische 

                                                 
60

 Brief van Rijkslandbouwconsulent Cleveringa aan de directeur van Akker- en Weidebouw, 28 oktober 

1946, in: NA, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, toegang 2.11.01, inv.nr. 372. 
61

 Manuscript ‘Het Nederlandse Boerenhuis’ door H.J. van Houten, in: RCE, SHBO/collectie Van 

Houten, zonder inv.nr., doos 8. 
62

 Het contract werd meerdere keren opnieuw verlengd omdat geen geschikte opvolger werd gevonden, 

ook niet met behulp van de Techische Hogeschool in Delft. Zie stukken H.J. van Houten, in: Gelders 

Archief, Archief Rijkslandbouwschool, Rijks Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool en 

Landbouwhogeschool te Wageningen, toegang 0740, inv.nr. 2438. 
63

 RCE, SHBO/collectie Van Houten, zonder inv.nr. 



175 

 

vormen. Terwijl in de artikelen vooral de modernisering werd geprezen en vaak maar 

kort werd uitgelegd dat het streektypen betrof, werd Van Houten in 1947 duidelijker 

aangaande dit onderwerp: hij hield een pleidooi voor het behoud van streektypen bij de 

nieuwbouw en wederopbouw in ‘De Boerderij’:  

‘Wanneer wij een boerderij gaan bouwen, dan moeten wij steeds dit tweedelig ideaal voor 

ogen houden. In de eerste plaats zorgen voor een practische en doelmatige inrichting en in 

de tweede plaats voor een geheel, dat aan eischen der schoonheid voldoet.’  

 

Dit zou bereikt kunnen worden door woning, stal en schuur zo veel mogelijk aan te 

passen bij de historische typen, ‘zodat het streekeigene niet verloren gaat.’
64

  

 

5.3.3 Een opvolger voor Van Houten 

 

In tegenstelling tot de ontbrekende interesse van het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

voor het werk van Van Houten bestond er vanuit Wageningen wel belangstelling voor 

het personeel van de wederopbouw. In 1948 vond men Van Eck een ideale opvolger van 

Van Houten. Van Houten had zijn functie als lector aan de Landbouwhogeschool als 

nevenfunctie uitgevoerd; hij was als Rijkslandbouwarchitect vooral bezig met 

adviserende taken. Deze zouden bij het vertrek van Van Houten door andere 

instellingen worden overgenomen. Maar voor Van Houtens taken als lector werd een 

opvolger gezocht. Een commissie van Wageningse hoogleraren had bepaald aan welke 

eisen de toekomstige docent moest voldoen. Er bestond volgens deze commissie  

‘behoefte aan een persoon die volkomen op de hoogte is met de doelmatigheid en grootte 

van stalinrichting, van bergruimte, woongedeelten enz.. De doelmatigheid en de 

inrichting van de landbouwgebouwen moet gezien worden in het licht van de 

ontwikkeling der arbeidsmethoden en van de gewoonten in het landbouwbedrijf in de 

verschillende delen van het land. Hiervoor is iemand nodig, die de boerderijenbouw als 

utiliteitsbouw ten behoeve van de landbouw ziet. De nadruk moet worden gelegd op de 

architectuur als bouwkunde, niet als bouwkunst. Het onderwijs moet zover strekken, dat 

zij, die dit hebben gevolgd, met architecten in overleg kunnen treden over de verbetering 

van bestaande of over de bouw van nieuwe boerderijen. Het is niet de bedoeling 

bouwkundigen van deze studenten te maken. Zij moeten het grensgebied tussen architect 

en landbouw van de landbouwkundige kant kunnen betreden, de architecten zullen dit van 

de bouwkundige kant moeten doen.’
65

 

 

De Wageningse hoogleraren gingen dus van een relatie tussen boeren en architecten uit 

die idealiter bepaald werd door gelijkwaardige communicatie. De twee verschillende 
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professionele benaderingswijzen van de boerderijbouw als domein van 

landbouwdeskundigen en als domein van architecten dienden elkaar niet uit te sluiten 

maar juist aan te vullen: beide kanten moesten hun specifieke expertise inbrengen. 

Boeren moesten deze specifieke landbouwkundige expertise op het gebied van de 

boerderijbouw bij de nieuwe lector in Wageningen kunnen verwerven. Hij vervulde een 

een brugfunctie tussen theorie en praktijk.  

Het bleek dat de commissie niet makkelijk een geschikte opvolger kon vinden. 

G.J.A. Bouma kwam kort ter sprake, zijn kennis, met name op bouwkundig gebied, 

werd echter onvoldoende geacht. Uiteindelijk werd met Van Eck een mogelijke 

opvolger gevonden die ‘nagenoeg volledig’ aan de gestelde eisen voldeed:  

‘Het is de commissie bekend dat naar veler mening met de Heer van Eck in 

organisatorisch opzicht moeilijk samen te werken valt, aangezien hij zeer autoritair en 

zelfbewust optreedt. Zij acht dit echter een persoonlijke eigenschap die een goede 

vervulling van het lectoraat niet behoeft te schaden.’
66

  

 

Misschien passend bij zijn zelfverzekerd optreden, eiste Van Eck dat hij buitengewoon 

hoogleraar zou worden, waarop de Landbouwhogeschool echter niet inging. De 

benoeming van Van Eck ketste af. Met de architect G. Pothoven uit Amersfoort en L.A. 

Heijdelberger, hoofd van de bouwkundige dienst van de Heidemaatschappij, werden in 

1949 twee nieuwe kandidaten gevonden.
67

 In 1950 werd uiteindelijk G. Pothoven 

benoemd. Hij zou tot 1980 lector blijven in ‘De kennis van de landbouwgebouwen’.
68

 

Met zijn benoeming had de commissie gekozen voor een architect met ruime ervaring 

op het gebied van de boerderijbouw die vooral in het kader van de wederopbouw was 

opgedaan. Het bureau van H.A. en G. Pothoven, vader en zoon, te Amersfoort had tot 

1949 circa vijftig wederopbouwboerderijen in opdracht gekregen. Er zouden nog dertig 

opdrachten voor wederopbouwboerderijen volgen. Pothoven was een voorstander van 

de benadering van boerderijen als bedrijfsgebouwen. De bedrijfseisen vormden voor 
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hem de belangrijkste factor voor de nieuwbouw van boerderijen. Pothoven was goed 

geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in het buitenland aangaande de 

bedrijfstechnisch verantwoorde boerderijbouw, bijvoorbeeld over proeven met open 

loopstallen waar koeien vrij konden rondlopen. Hij behield echter ook het perspectief 

van de architect die hij was: de boerderij moest niet alleen in materiële maar ook in 

ideële behoeften voorzien. Met deze ideële behoeften bedoelde hij esthetische aspecten 

in de vormgeving.
69

 Toch is het oeuvre van het architectenbureau Pothoven gekenmerkt 

door een ontwikkeling die zich van het vasthouden aan streektypen distantieert. De 

ontwerpen van wederopbouwboerderijen van H.A. en G. Pothoven in de jaren 1940 – in 

de eerste jaren waren zij vooral van de vader H.A. Pothoven – waren duidelijk 

geïnspireerd door de plattegronden van de verwoeste boerderijen. Tegelijk werden zij 

bepaald door modernisering en waren zij aangepast aan nieuwe ideeën van 

wooncomfort en bedrijfsvoering. Bedstedes, opkamers en zomervertrekken in 

stalgedeeltes werden niet meer opgenomen. Toegevoegd werden onder andere 

inbouwkasten, spoelkeukens, soms een wc, slaapkamers op de begane grond, 

ventilatiesystemen in de stallen, holle bakstenen zolders en stevige brandmuren. In de 

jaren vijftig daarentegen ontwierp G. Pothoven wederopbouwboerderijen met volstrekt 

nieuwe plattegronden: voor eerdere hallehuizen en T-huizen in de Betuwe ontwierp hij 

kop-hals-romp-typen met grote centrale tasruimtes en gelede boerderijen.
70

 Wageningen 

had met Pothoven een architect aangetrokken die progressief was – misschien wel meer 

dan Van Eck het had kunnen zijn. Weliswaar had Van Eck in de IJsselmeerpolders 

volstrekt nieuwe boerderijen gebouwd en deed dat nog steeds, maar voor het overige 

hechtte hij ook aan het idee van het streektypische. We kunnen ervan uitgaan dat 

Pothoven in zijn colleges ingegaan is op wederopbouwkwesties op basis van zijn eigen 

ervaringen.
71
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De verzoeken om advies die na het vertrek van Van Houten binnenkwamen, werden 

beantwoord door te verwijzen naar andere instanties, zoals de bouwbureaus van de 

Stichting voor de Landbouw (waarover later meer) en het Instituut voor 

Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen. Dit instituut was in 1949 opgericht 

om, geheel in het teken van de stimulering van de mechanisatie in deze tijd, een 

rationele bedrijfsvoering in de landbouw te bevorderen. Behalve door de overheid werd 

het instituut gesubsidieerd door de Stichting voor de Landbouw, het overkoepelende 

orgaan van de georganiseerde landbouw, die ook twee vertegenwoordigers in het 

bestuur van het instituut had. Daarmee was nauw contact met het bedrijfsleven 

gegarandeerd. De al bekende ir. C. Staf was voorzitter van het bestuur. Het instituut 

beschikte vanaf het begin van de jaren vijftig ook over een afdeling Inrichting 

Bedrijfsgebouwen. Deze afdeling publiceerde praktijkgerichte artikelen en 

(detail)tekeningen over stalverbeteringen in de landbouwkundige tijdschriften, 

vergelijkbaar met die van Van Houten. Zij liet zich echter ook uit over nieuwe 

ontwikkelingen: experimenten met de open loopstal naar Amerikaans voorbeeld. In 

1957 werd het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen opgericht. Doel was door 

middel van onderzoek de bouw van doelmatige en relatief goedkopere 

landbouwbedrijfsgebouwen te bevorderen en voorlichting te geven aan boeren en 

architecten. De aandacht ging vooral uit naar nieuwe bouwmaterialen, montagebouw, 

standaardisatie en seriefabricage van bouwelementen, open loopstallen, zelfvoedering, 

automatische uitmesting, werktuigloodsen en andere kleine bouweenheden.
72

 Hiermee 

zou de streekgebonden boerderijbouw volledig verlaten worden. 

 

5.4 De landbouworganisaties 

 

Het debat over de wederopbouw en over traditie en modernisering werd in kringen van 

architecten bevorderd en gevoerd, maar uiteraard ook, en vooral, in kringen van 

landbouwdeskundigen en landbouwers. Daarvoor werden verschillende middelen en 

media aangewend. In deze paragraaf wordt bekeken welke visies in dit kader bestonden 

c.q. ontwikkeld werden en wat de achtergrond hiervan was, hoe men met andere actoren 

in debat ging en welke invloed de landbouworganisaties uiteindelijk op de 
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wederopbouw konden hebben. De organisaties namen een centrale rol in die zich 

daardoor kenmerkte dat zij als bemiddelaars fungeerden tussen boerenbelangen en 

overheid en overheid en boeren, maar ook als bemiddelaars tussen boeren en 

architecten. 

 

5.4.1 Korte geschiedenis van de centrale landbouworganisaties 

 

In het midden van de negentiende eeuw werden particuliere en provinciale 

landbouwmaatschappijen opgericht ter verbetering van de landbouw en het 

landbouwbedrijf. Zij richtten zich vooral op de invoering van technische vernieuwingen 

en organiseerden onder andere tentoonstellingen, demonstraties, ploegwedstrijden, vee- 

en gewaskeuringen. De oprichters van de belangenorganisaties kwamen zonder 

uitzondering uit kringen van notabelen, artsen en andere academici. Boeren konden 

eveneens lid worden. Hoewel zij in het begin de vergaderingen maar matig bezochten, 

was er onder de boeren wel veel belangstelling voor de activiteiten van de 

verenigingen.
73

 In 1884 werd het Nederlands Landbouw Comité (NLC, sinds 1918 

KNLC met het predicaat Koninklijk) opgericht. Het was een grote landelijke 

organisatie, die zowel de provinciale landbouwmaatschappijen en enkele algemene 

organisaties op landbouwgebied vertegenwoordigde als ook het belang van de 

landbouw op nationale schaal. Het Comité was sterk vertegenwoordigd in de 

zeekleigebieden en vooral boeren met grotere bedrijven waren lid.
74

 Naast dit liberaal 

Comité werd in 1896 door enkele katholieke voormannen de Nederlandse Boerenbond 

opgericht, in 1929 omgedoopt in Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 

(KNBTB). De bond was vooral vertegenwoordigd op de zandgronden in Zuid- en Oost-

Nederland; haar leden waren vooral boeren met kleine gemengde bedrijven.
75

 In 1918 

sloten zich de protestants-christelijke boeren aaneen tot de Nederlandse Christelijke 

Boeren- en Tuindersbond (CBTB). Hiermee was het landbouworganisatiewezen 

definitief verzuild. Terwijl door de boeren opgerichte coöperaties op speciale gebieden 

actief waren, behartigden de centrale landbouworganisaties (CLO’s) meer de algemene 

zaken – ook sociaal-godsdienstige belangen –, juist ook richting de overheid. Zij 
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verwierven een stevige positie in het landbouwpolitieke krachtenveld.
76

 Dit zou zich 

later ook bij de wederopbouw van de boerderijen tonen. 

Ondanks alle maatregelen van de overheid ter ondersteuning van de 

landbouweconomie tijdens de landbouwcrisis in de jaren twintig en dertig, bleven 

boeren ontevreden. Vooral boeren uit de veehouderijsector en boeren op kleine 

bedrijven met de varkens- en kippenhouderij als voornaamste inkomstenbronnen waren 

ontevreden over de beperkingen in de bedrijfsvrijheid die de overheid oplegde. De 

bestaande landbouworganisaties konden in dit opzicht maar weinig bereiken. De 

oprichting van de Nationale Boerenbond ‘Landbouw en Maatschappij’ (L&M) in 1933 

wordt als reactie hierop geïnterpreteerd. De beweging speelde sterk in op het gevoel van 

eigenwaarde van de boeren en hun essentiële plaats in de samenleving. ‘Landbouw en 

Maatschappij’ zette zich vooral in voor kleine (zand)boeren en kreeg met name in 

Drenthe veel aanhang. De beweging kreeg echter ook veel kritiek, vooral toen ze 

afgleed in de richting van het nationaalsocialisme en in 1940 opging in het door de NSB 

beheerste Agrarische Front.
77

  

Tijdens de bezetting trachtten de Duitsers de landbouw gelijk te schakelen en ze 

richtten in november 1941 de Nederlandsche Landstand op. Het Agrarische Front ging 

hierin op. KNLC, KNBTB en CBTB verzetten zich en werden ontbonden verklaard, 

maar bleven wel gemeenschappelijk overleg voeren.
78

 Een belangrijke rol zou de 

Landstand niet spelen. Na de oorlog werd de Landstand onmiddellijk opgeheven en 

werden de oude organisaties weer geïnstalleerd, behalve L&M. Samen met de drie 

landarbeidersbonden werd toen de privaatrechtelijke Stichting voor de Landbouw 

opgericht met als taak de samenwerking tussen de deelnemende organisaties te 

bevorderen en te institutionaliseren en de belangen van de agrarische sector te 

behartigen. Voor dit doel zou de stichting regelmatig contact en maandelijks overleg 

met de overheid hebben. Dat betekende ook dat de stichting – zoals dat in de statuten 

was geformuleerd – ‘advies en medewerking aan de uitvoering van maatregelen van 
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overheidswege gelegen op het gebied van de landbouw’ gaf.
79

 Daarnaast was het de 

taak van de stichting om een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor te bereiden: 

uiteindelijk werd in 1954 het Landbouwschap opgericht dat een mengeling was van 

overheidsverantwoordelijkheid en behartiging van het sectorbelang.
80

 

 

Vanaf 1930 kregen ook de boerinnen een gezamenlijk orgaan, de confessieneutrale 

Nederlandse Bond voor Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. Tevens werden 

boerinnenbonden als onderdeel van de provinciale katholieke boerenbonden opgericht. 

Voor de protestants-christelijke boerinnen kwam er in 1939 een landelijke bond: de 

Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes Bond (CBPB). 

Met het overkoepelende overleg Centrale van Boerinnen en andere 

Plattelandsvrouwenorganisaties, na een eerste aanloop in 1940 in 1946 opgericht, was er 

een wijdvertakt netwerk van boerinnen over het hele land. De georganiseerde boerinnen 

hielden zich intensief bezig met de wederopbouw van boerderijen zoals uitgelegd zal 

worden in paragraaf 5.5. 

 

5.4.2 De Stichting voor de Landbouw 

 

Voordat de CLO’s worden behandeld, wordt hier eerst bijzondere aandacht besteed aan 

de Stichting voor de Landbouw omdat deze stichting als vertegenwoordiging van de 

boeren na de oorlog sterk betrokken was bij de wederopbouw. Hierbij moet echter 

meteen een restrictie gemaakt worden omdat de boeren slechts indirect 

vertegenwoordigd werden door de stichting. Het bestuur van de Stichting voor de 

Landbouw werd namelijk gekozen door de besturen van de zes deelnemende 

organisaties, de drie standsorganisaties van de boeren en de drie landarbeidersbonden. 

Daarmee hadden de georganiseerde boeren en landarbeiders alleen indirect invloed op 

de samenstelling van het bestuur van de Stichting voor de Landbouw. Ongeorganiseerde 

boeren, dit was rond 40 procent van de boeren, en ongeorganiseerde landarbeiders 

werden uitgesloten van iedere vorm van inspraak.
81

  

Herman Derk Louwes (1893-1960) was voorzitter en drijvende kracht achter de 

Stichting voor de Landbouw. Hij was een neef van Landbouwminister Sicco Mansholt 
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en broer van S.L. Louwes, die vanaf 1940 directeur-generaal van de 

Voedselvoorziening was geweest, van 1945 tot 1948 buitengewoon verlof in het 

algemeen belang kreeg en tussen 1948 en 1953 directeur-generaal van de 

Voedselvoorziening op het ministerie van Mansholt zou worden. Door de oprichting 

van de stichting werden de collectieve belangen in de landbouwsector gebundeld, 

waardoor de georganiseerde landbouw een sterke positie kon innemen tegenover de 

overheid die een stevige greep had op maatschappij en economie.
82

 Dat de 

georganiseerde landbouw invloed kon uitoefenen op het door de overheid gevoerde 

landbouwbeleid is te danken aan het geïnstitutionaliseerde overleg tussen enerzijds de 

deelnemende landbouworganisaties onderling en anderzijds de Stichting voor de 

Landbouw en de overheid, oftewel de agrarische overlegeconomie. Het overleg was 

gebaseerd op het idee om door consensus en harmonieuze samenwerking problemen in 

de landbouw gezamenlijk op te lossen. Hierin is de ‘tijdsgeest van harmonie’ na de 

oorlog te proeven.
83

 De stichting en de overheid trokken één lijn en waren het eens over 

een beleid dat de modernisering van de landbouw moest bevorderen. Zij werden 

ondersteund door het wetenschappelijke landbouwkundige onderzoek.
84

 De 

verstrengeling van de belangen van de standsorganisaties en de overheid werd later met 

het begrip ‘groene front’ aangeduid.
85

  

 

Excurs: het landbouwbeleid door de overheid 

 

Naast het herstelbeleid en het beleid rond de voedselvoorziening op korte termijn 

beoogde de regering na de oorlog tegelijkertijd te beginnen aan een langer lopend beleid 

van structurele maatregelen ter verbetering van de situatie van de Nederlandse 

landbouw. De situatie van de landbouw was zorgwekkend. Wat gold voor de landbouw 

in het algemeen, was voor de kleine boerenbedrijven een bijzonder nijpend probleem. 

Het productieniveau was in vergelijking met andere landen laag en de productiekosten 

waren hoog. Hierin moest verandering komen. Daar kwam nog bij dat de kwaliteit van 

de producten moest worden verbeterd om – op macroniveau – de economische positie 

van de Nederlandse landbouw te versterken en mee te kunnen doen op de internationale 
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markt en om – op microniveau – de leefomstandigheden van de boeren, vooral de 

kleine, te verbeteren.
86

 De problematiek van de kleine bedrijven van niet meer dan 10 

hectare en de zeer kleine van niet meer dan 5 hectare (samen met telkens ruim 30 

procent bijna tweederde van alle boerenbedrijven in Nederland)
87

 staat bekend als het 

‘kleine boerenvraagstuk’. Dit was ontstaan door een wanverhouding tussen het aantal in 

de landbouw werkende arbeidskrachten en het beschikbare areaal. Vooral op de 

zandgronden ondervonden boeren nadelen van de te kleine beschikbare oppervlakte aan 

cultuurgrond, wat leidde tot arbeidsoverschot/lage arbeidsproductiviteit en een laag 

inkomen.
88

 

Landbouwminister Sicco Mansholt (1908-1995) zette vooral in op het stimuleren 

van intensivering, rationalisering en mechanisatie en kreeg daarbij steun van zijn neven 

S.L. en H.D. Louwes. Belangrijke instrumenten waren de grootschalige ruilverkaveling 

en de streekverbetering van achtergebleven regio’s sinds de jaren vijftig.
89

 Ook de 

introductie van het doelmatigheidsbeginsel bij wederopbouwboerderijen moet in het 

licht van dit streven worden gezien. In 1946 berichtte de Regeringsvoorlichtingsdienst 

in haar orgaan Commentaar, nog steeds met oog voor het streekeigene: 

‘De boer is niet meer de producent van voedsel voor zijn eigen omgeving, maar moet 

kunnen concurreren met de eigenaars van reusachtige bedrijven aan de overkant van de 

oceaan. Daarvoor is het o.a., zoals ook Minister Mansholt [...] zeide, dringend noodig, dat 

onze boerenbedrijven tot het uiterste gemoderniseerd en gemechaniseerd worden. [...] Het 

is de grootste kunst, het daarheen te leiden, dat karakter en schaal der nieuwe boerderijen 

blijven passen in het landschap en dat toch de Nederlandsche boer, die w e r e l d b o e r 

[sic] is geworden,[...] volledig bedrijfsvaardige gebouwen houdt, en zijn hoeve op de 

economisch zoo best mogelijk verantwoorde wijze kan besturen.’
90

 

 

Bij gemengde bedrijven werd naast intensivering gestreefd naar schaalvergroting door 

specialisatie. Migratie naar ruilverkavelde of ontgonnen gebieden (en daarmee 

samenhangend de vergroting van de bedrijfsoppervlakte), migratie naar het buitenland 

of overschakeling naar een ander beroep werden voorgesteld als andere oplossingen. De 

overheid nam daarnaast drastische maatregelen om de lonen en prijzen in de landbouw 
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te beheersen en besloot tot importheffingen om de Nederlandse concurrentiepositie te 

verbeteren.
91

 In 1963, met de instelling van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor 

de Landbouw, besloten de overheid en de georganiseerde boeren naast 

bedrijfsvernieuwing voor het eerst te streven naar een vermindering van het aantal 

bedrijven.
92

 

 

Terug naar de Stichting voor de Landbouw. De stichting had diverse hoofdafdelingen en 

landelijke commissies die zich met de verschillende agrarische bedrijfsvormen en de 

bedrijfsvoering bezighielden. Daarnaast waren er provinciale commissies die 

verantwoordelijk waren voor het overleg en de uitvoering van het landbouwbeleid op 

regionaal niveau. Voor het onderzoek naar wederopbouwboerderijen is van belang dat 

er ook een Commissie Landbouwherstel en een Commissie Boerderijen was. In de 

‘Mededeelingen’ van de Stichting voor de Landbouw, bedoeld voor de besturen van de 

deelnemende boeren- en landarbeidersorganisaties, werd over het werk van de stichting 

en haar commissies bericht. De betreffende besturen konden de berichten dan weer 

opnemen in de bladen van hun organisaties. Voor de boerenorganisaties waren dat ‘Ons 

Platteland’ (CBTB), ‘Boer en Tuinder’ (KNBTB) en ‘De Landbode’ (KNLC). Terwijl 

in het protestantse en het katholieke blad veel bericht werd over de Stichting voor de 

Landbouw, ook over haar activiteiten rond de wederopbouw van boerderijen, was het 

liberale blad ‘De Landbode’ eerder terughoudend en meer gericht op eigen visies en 

activiteiten. Om tevens de ongeorganiseerde boeren te bereiken, greep de stichting soms 

terug op het neutrale blad ‘De Boerderij’.  

Een van de eerste activiteiten van de Stichting voor de Landbouw in het kader van 

de wederopbouw was de organisatie van een ontwerpwedstrijd door een van haar 

provinciale commissies. 

 

Een ontwerpwedstrijd 

 

In 1946 werd de Zeeuwse provinciale commissie van de Stichting voor de Landbouw – 

waarin de gezamenlijke boerenorganisaties van Zeeland waren verenigd – actief in het 

kader van de wederopbouw van boerderijen in Zeeland. Ruim 750 verwoeste 
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boerderijen moesten hier wederopgebouwd worden, in verband met de herverkaveling 

van Walcheren deels op een andere plaats dan waar zij hadden gestaan. Zestig vernielde 

boerderijen werden niet herbouwd vanwege de herverkaveling.
93

 De commissie 

organiseerde in samenwerking met het Bureau Wederopbouw Boerderijen en de 

Rijksdienst voor Landbouwherstel een prijsvraag, de ‘Studie-prijsvraag voor het 

ontwerpen van een Zeeuwsche Boerderij’. Opdracht was om een boerderij te ontwerpen 

die bedrijfstechnisch en hygiënisch aan moderne eisen voldeed. Opvallend is dat in de 

uitschrijving, gericht aan architecten, meteen ook de boeren aan het woord kwamen. De 

oude Zeeuwse boerderijen zouden ‘naar mening van de verscheidene boeren uit alle 

deelen van de provincie’ niet voldoen aan de eisen van een moderne bedrijfsvoering, 

waaruit geconcludeerd werd:  

‘Uit aesthetisch oogpunt kan men de hoogste waardering hebben voor de oude 

inheemsche typen, doch dit neemt niet weg, dat indien gebleken is, dat de oude typen uit 

practische overwegingen hun tijd hebben gehad, gepoogd zal moeten worden een nieuw 

type te ontwerpen, dat volledig aan de moderne eischen voldoet en dat zich harmonisch in 

het landschap voegt. Uiteraard zal deze vernieuwing het landschapsbeeld eenigszins doen 

wijzigen; deze wijziging is echter niets anders dan een verjonging, die op een natuurlijken 

groei wijst. Het is de taak van de architecten te zorgen, dat deze verjonging in aesthetisch 

opzicht geen verlies doch slechts winst voor het landschap oplevert.’
94

 

 

In de wederopbouw zag men een kans om een nieuw boerderijtype voor Zeeland te 

ontwerpen. Daarbij werd niet aan de bouw van één unieke boerderij gedacht, maar aan 

een prototype dat veelvuldig toepasbaar zou zijn in geheel Zeeland. Overigens zonder 

dat nog rekening gehouden werd met het feit dat Zeeland historisch en geografisch 

gezien over verschillende boerderijtypen beschikte. Doordat een prototype gezocht 

werd, raakte de prijsvraag, meer dan andere ontwerpwedstrijden, substantiële 

kwesties.
95

 Het betrof dan ook geen prijsvraag waarbij de winnende ontwerpen 

gerealiseerd zouden worden – deze kregen wel een geldprijs. Veeleer zouden de 

ingezonden ontwerpen op verschillende plekken in Zeeland tentoongesteld worden en in 

vakbladen gepubliceerd.
96
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De prijsvraag voor de Zeeuwse boerderij had twee functies. Enerzijds moesten 

architecten innovaties ontwikkelen, anderzijds was er een didactische functie die zowel 

op architecten als ook op boeren was gericht: zij moesten door de tentoonstellingen en 

de publiciteit rond de prijsvraag gestimuleerd worden mee te doen aan een moderne en 

tegelijk esthetische boerderijbouw. In deze twee functies weerspiegelt zich – geheel 

passend bij het onderwerp boerderij en de twee domeinen waarin de boerderijbouw een 

rol speelde – het samengaan van twee wedstrijdtradities, de architectonische en de 

landbouwkundige. Architectuurwedstrijden waren in Nederland sinds de achttiende 

eeuw middelen om complexe opdrachten op het gebied van architectuur uit te zetten, 

nieuwe thema’s in de architectuur te introduceren, de meningsvorming over architectuur 

te stimuleren en nieuw talent op te sporen.
97

 Landbouwwedstrijden, zoals de boven 

beschreven stalwedstrijden van het ILG, stonden sinds de negentiende eeuw primair in 

het teken van de landbouwvoorlichting. Door middel van de wedstrijden trachtte men 

bepaalde landbouwmaatregelen ingang te doen vinden bij boeren. Dit kon direct door de 

wedstrijden gebeuren maar ook indirect door de onderlinge competitie tussen boeren na 

de wedstrijd waarbij de een de ander navolgde.
98

 Wedstrijden zijn steeds duidelijk 

bepaald door een elite die het reglement opstelt en de deelnemers beoordeelt. Bij de 

Zeeuwse wedstrijd raakte deze elite duidelijk in de problemen.  

Concreet werd aan de architecten gevraagd om twee boerderijen te ontwerpen 

voor Zeeland: een voor een gemengd bedrijf van 12 hectare en een voor een gemengd 

bedrijf van 40 hectare. De architecten moesten zich houden aan de richtlijnen voor de 

wederopbouw die het Bureau Wederopbouw Boerderijen had opgesteld: onder andere 

moesten zij rekening houden met een toekomstige machinale oogstverwerking op de 

bedrijven (dorsmachines), met hygiënische brandvrije stallen, voldoende licht en 

ventilatie in de stallen zonder ingewikkelde ventilatiesystemen, voldoende afstand van 

de stal tot de mestvaalt, zo klein mogelijke voedersilo’s, een goed geïsoleerde ligging 

van de varkensstallen en lage bouwkosten. Verder kregen de architecten gegevens over 

het gewenste aantal kamers in het woongedeelte en de grootte en functie van de kamers, 

gegevens over het aantal dieren dat in de stallen moest worden ondergebracht en 

gegevens over de gewenste grootte van de tasruimte.  
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Bij inzending moesten de ontwerpen voorzien worden van een motto zodat de 

naam van de architect geheim kon blijven bij de beoordelingsprocedure door de jury. 

Deze werd onder andere gevormd door A.D. van Eck namens het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen, S. Herweyer namens de Rijksdienst voor Landbouwherstel, een boer uit 

Groede (Zeeuws-Vlaanderen), een architect en een landschapsadviseur.  

Uiteindelijk werden voor de kleine boerderij 59 en voor de grote boerderij 50 

inzendingen voorgelegd aan de jury. Het verbaast niet dat veel van de gekozen motto’s 

zinspeelden op oorlog en wederopbouw. Een geliefd motto was ‘Luctor et Emergo’, ‘Ik 

worstel en kom boven’, tegelijkertijd de wapenspreuk van Zeeland. Het is niet de 

bedoeling om het uitgebreide juryrapport geheel weer te geven.
99

 De gedetailleerd 

besproken min- en pluspunten van de ingezonden ontwerpen op technisch en 

bedrijfseconomisch gebied zijn hier niet relevant. De passages van het juryrapport 

waarin het nieuwe streekeigen type wordt besproken, dat van de ontwerpen verwacht 

werd, zijn echter wél van bijzonder interesse. De traditionele Zeeuwse boerderijtypen 

werden – grofweg – gekenmerkt door opvallend grote schuren, vaak van zwart geteerd 

hout, waarin graan opgeslagen werd en waarin, meestal aan de zijkant, ook stallen 

waren geïntegreerd. Het woongedeelte bevond zich zelden onder één dak met de schuur 

en was meestal een zelfstandig huis van baksteen. De woning kon vrijstaand zijn of 

tegen de – in de constructie duidelijk verschillende – schuur zijn aangebouwd.
100

  

De jury bleek het erover eens te zijn dat het toekomstige Zeeuwse boerderijtype 

bij kleine bedrijven gekenmerkt zou moeten worden door een doorgaande bouw met 

achtereenvolgens de elementen woning, stal en schuur. Ook bij het grote bedrijf zouden 

schuur en stal duidelijk gescheiden moeten zijn, hetzij als afzonderlijke vleugels van 

een complex, hetzij als afzonderlijke gebouwen. De scheiding van schuur en stallen zou 

als voordeel hebben dat de boerderij makkelijk aan bestaande verhoudingen van akker- 

en weidebouw aangepast zou kunnen worden. De traditionele houtbouw zou vervangen 

moeten worden door baksteenbouw.  

Bij de beoordeling van de ingezonden ontwerpen ontstond een dilemma. De 

consequente keuze voor modernisering kon niet gemaakt worden vanwege de toch 
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dominante voorkeur voor de traditionele bouw. De ontwerpen die de traditionele 

vormen handhaafden, werden nog steeds het meest esthetisch bevonden door de jury. 

De ontwerpen die bepaald waren door de boven beschreven toekomstgerichte vormen, 

werden bekritiseerd als architectonisch minder sterk. Tussenvormen werden wel 

‘charmant’ genoemd, maar niet geaccepteerd omdat zij noch voldoende toekomstgericht 

noch voldoende esthetisch zouden zijn. De jury deelde mee dat het resultaat van de 

prijsvraag beneden de verwachtingen was gebleven. Acht ontwerpen kregen wel prijzen, 

maar van het uitreiken van eerste en tweede prijzen werd afgezien.
101

 

De prijsvraag was daarmee in principe mislukt omdat het niet mogelijk was een 

nieuw prototype voor Zeeland te extraheren. Het voornemen om toekomstgericht te 

bouwen en daarbij afstand te doen van traditionele boerderijvormen werd geremd door 

de architectonische smaak van de jury die aan het oude bleef hechten. Dit blijkt ook uit 

de opzet van de hele prijsvraag, waarin nog steeds gehecht werd aan het traditionele 

idee van streekeigen boerderijtypen. Daarmee laat het voorbeeld van de prijsvraag zien 

dat het spanningsveld tussen modernisering en traditie niet zo maar overwonnen kon 

worden, ook niet in kringen van de landbouwsector.
102

  

 

De Commissie Landbouwherstel 

 

De Commissie Landbouwherstel van de Stichting voor de Landbouw was betrokken bij 

de besluitvorming over het beleid, vooral het financiële, omtrent het herstel van het 

gehele landbouwapparaat. Hierbij hoorden ook het tijdpad van de wederopbouw van 

boerderijen en het financiële beleid. Om de belangen van de oorlogsgetroffenen te 

behartigen, was een maandelijks overleg met de directie van de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel ingesteld. Bovendien waren leden van de commissie op uitnodiging 

van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening lid van een 

landelijke en van provinciale commissies van advies voor de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel. Boeren die op het gebied van beleid en financiering problemen 

ondervonden met het Bureau Wederopbouw Boerderijen of met de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel konden deze commissies inschakelen voor arbitrage. Andere leden 
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van de Commissie Landbouwherstel maakten op uitnodiging van de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel deel uit van de reeds eerder genoemde Centrale Commissie van 

Advies voor Herbouw Boerderijen (ook wel Landelijke Commissie Wederopbouw 

Boerderijen) en provinciale commissies, die bij de wederopbouw van boerderijen 

adviseerden.
103

 Het advies betrof vooral de besluitvorming over het aantal boerderijen 

dat in verband met materiaalschaarste per jaar per provincie mocht worden gebouwd. 

De geleidelijke totstandkoming van de financieringsregeling voor de wederopbouw van 

boerderijen berustte tevens op een samenwerking met de Stichting voor de Landbouw. 

Bij deze belangrijke zaak werd naast de Commissie Landbouwherstel ook het 

hoofdbestuur van de stichting ingeschakeld. De stichting was van mening dat het herstel 

van de landbouw door het gehele Nederlandse volk gedragen moest worden. Dus niet 

slechts door de gedupeerden waardoor deze een dubbel offer voor het vaderland zouden 

brengen – het offer van het verlies van de boerderij en het offer van de betaling van de 

wederopbouw. In de financieringsregeling werd door het opnemen van verschillende 

betalingsposten in enige mate tegemoetgekomen aan deze wens. Maar dat nam niet weg 

dat er een (meestal relatief hoog) bedrag bleef dat de gedupeerden zelf moesten dragen. 

Dit bedrag beoordeelde de Stichting voor de Landbouw als te hoog, mede omdat van 

veel gedupeerden niet slechts de boerderij verwoest was maar ook de grond (inundaties, 

mijnenvelden, militaire stellingen), waardoor er geen inkomsten waren in de eerste jaren 

na de oorlog. En door de trage wederopbouw zou de bedrijfsschade steeds groter 

worden.
104

  

Bijzondere zorgen maakte de Commissie Landbouwherstel zich in verband met de 

wederopbouw van gebouwen van kleine bedrijven die niet of nauwelijks rendabel waren 

geweest. Zij zag het gevaar dat het herstelplan dienstbaar gemaakt zou kunnen worden 

aan de sanering van het kleine bedrijf – bijvoorbeeld door voor te schrijven dat slechts 

bedrijven van een bepaalde minimumgrootte hersteld mochten worden – terwijl er nog 

niet eens een goed saneringsplan ontwikkeld was.
105

 Anderzijds zou het ontbreken van 

goede bedrijfsgebouwen een rendabele bedrijfsvoering van de kleine bedrijven 
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belemmeren, een probleem dat acuut zou blijven bij te hoge bouwkosten.
106

 Koude 

sanering werd echter niet doorgevoerd in het kader van de wederopbouw. Ook de 

stopprijs die men bij de wederopbouw hanteerde, werd betwijfeld: kon met het door het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen bepaalde maximale bedrag dat aan de wederopbouw 

besteed mocht worden werkelijk een doelmatige en goed gebouwde boerderij 

opgetrokken worden?
107

  

De Commissie Landbouwherstel gaf boerenbelangen door aan de overheid, maar 

trad ook op als intermediair tussen overheid en georganiseerde boeren door hen via de 

landbouwbladen te informeren over de financiering van de wederopbouw. Naar 

aanleiding van de complexiteit van de financieringsregeling voor het landbouwherstel in 

het algemeen en de wederopbouw van boerderijen in het bijzonder, werden in 1950 in 

de provincies met de meeste verwoestingen ‘Adviesbureaus Oorlogsschade’ ingericht 

door de Commissie Landbouwherstel. De adviesbureaus legden de financieringsregeling 

uit en gaven individueel advies en voorlichting waarvoor op verschillende plekken in de 

provincies regelmatige spreekuren werden gehouden. In de landbouwbladen werden de 

boeren hier steeds weer opnieuw over geïnformeerd en zij werden gestimuleerd om 

gebruik te maken van het gratis advies en de voorlichting. Het zullen niet slechts vragen 

over financiën zijn geweest waarmee de adviesbureaus werden benaderd: boeren bleken 

namelijk ook klachten te hebben over de traagheid van de wederopbouw, waarover 

meer in het tweede deel van dit hoofdstuk.
 
Daarnaast wilden zij advies in verband met 

hun recht van inspraak bij de bouw. Hiermee hield de Commissie Boerderijenbouw zich 

bezig. 

 

De Commissie Boerderijenbouw 

 

De Commissie Boerderijenbouw van de Stichting voor de Landbouw hield zich minder 

op financieel maar vooral op inhoudelijk vlak bezig met de wederopbouw van 

boerderijen en met boerderijbouw in het algemeen. De commissie behartigde de 

belangen van de landbouwers aangaande de boerderijbouw en nam het ook op zich om 

boeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de boerderijbouw te informeren. 

Zoals alle commissies van de Stichting voor de Landbouw bestond ook deze commissie 
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uit leden van de drie standsorganisaties van de boeren en de drie van de landarbeiders. 

Daarenboven werd zij uitgebreid met twee vrouwelijke leden die door de Centrale van 

Boerinnen en andere Plattelandsvrouwenorganisaties waren aangewezen en een 

vrouwelijk lid van de Unie van Landarbeidersbonden – dit om de commissie op het 

gebied van de woningbouw te ondersteunen.  

De landelijke Commissie Boerderijenbouw werd in 1947 opgericht en in de loop 

van 1947 en 1948 volgden provinciale subcommissies. Aanleiding voor de oprichting 

was ontevredenheid over de werkzaamheden van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen. Dat zou te centralistisch en ‘soms wat dictatoriaal’ werken en de boeren 

respectievelijk de Stichting voor de Landbouw te weinig betrekken. Door deze manier 

van werken zou het BWB onmogelijk voldoende rekening kunnen houden met de 

streekeisen.
108

 Met streekeisen werden bedrijfstechnische eisen bedoeld. Dat het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen echter wél rekening hield met de streek werd daarbij 

volstrekt genegeerd.  

Een onderwerp van grote zorg waren ook de hoge bouwkosten van de 

boerderijbouw, die in vergelijking met voor de oorlog verdrievoudigd waren. De 

klachten over de kosten en over de werkwijze van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen leidden al snel tot de oprichting van eigen bouwbureaus van de Stichting 

voor de Landbouw.  

 

Bouwbureaus van de Stichting voor de Landbouw 

 

In 1948 ontstond bij de Commissie Boerderijenbouw het idee om een eigen bouwbureau 

op te richten – gedreven door de problemen die men zag in het kader van de 

wederopbouw en geïnspireerd door een bouwbureau in de Zweedse landbouwsector. 

Het bureau moest architecten in dienst hebben en naast alle in de stichting 

vertegenwoordigde organisaties diende ook de Centrale van Boerinnen en andere 

Plattelandsvrouwenorganisaties vertegenwoordigd te zijn in het bestuur. De taak van het 

bouwbureau zou zijn om advies en voorlichting te geven over boerderijbouw, 

tekeningen en kostenberekeningen voor de nieuwbouw te maken, op te treden als 

tussenpersoon bij de aankoop van bouwmateriaal, de uitvoering van de bouwwerken te 
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begeleiden en kostenbesparende standaardisatie en normalisatie van bouwonderdelen te 

bevorderen.
 109

 Daarmee zou het bouwbureau, zo was het idee, als architect kunnen 

optreden waardoor het honorarium van particuliere architecten (12 procent van de 

bouwsom) bespaard zou kunnen worden. Als deel van de Stichting voor de Landbouw 

zou het bureau bovendien steeds zeer goed op de hoogte kunnen zijn van de eisen aan 

de gebouwen vanuit de landbouwpraktijk door een nauwe samenwerking met de 

standsorganisaties en hun leden en door nauwe samenwerking met 

landbouwdeskundigen.
110

 

Het bouwbureau ging in 1949 aan het werk. Het was gevestigd in Den Haag, 

directeur was de jurist S. Leenstra, voorheen verbonden aan de Afdeling Grond- en 

Pachtzaken van de Stichting voor de Landbouw. Als architect werd J.G. Brandsteder 

benoemd, hij werd in 1950 opgevolgd door J.A. de Bel. Bovendien werden in de 

provincies met de meeste oorlogsschade provinciale bouwbureaus ingericht omdat deze 

beter op de verschillende regionale technische eisen van nieuwe boerderijen konden 

ingaan.
111

 De provinciale bureaus waren gevestigd in Roermond (voor Limburg), 

Arnhem (voor Gelderland en Overijssel), Utrecht (voor Utrecht), Haarlem (voor Noord-

Holland) en Middelburg (voor Zeeland). Adviesvragen en opdrachten uit Zuid-Holland 

zou het landelijke bouwbureau in Den Haag op zich nemen. Voor Noord-Brabant werd 

in Tilburg een adviesorgaan opgericht voor architecten die zich met boerderijbouw 

bezighielden.
112

 De voornaamste reden om in Noord-Brabant geen eigen bouwbureau 

op te zetten, was dat ‘boer en arbeider sterk gehecht zijn aan de persoonlijke relatie met 

plaatselijke architecten bij de wederopbouw’ en bovendien in de nabije toekomst alle 

wederopbouwboerderijen gereed zouden zijn.
113

 Voor Drenthe werd in 1952 een 

overeenkomstige constructie bedacht.
114
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Kort na de oprichting van het centrale bouwbureau kwam het tot conflicten met 

A.D. van Eck en met de Bond van Nederlandse Architecten. Uit de conflicten blijkt het 

idee achter het bouwbureau: het was opgezet om de zelfredzaamheid van boeren bij 

wederopbouwkwesties tegenover de overheid te versterken en om de wederopbouw 

betaalbaarder te maken. De conflicten laten bovendien zien dat het debat over de aanpak 

van de tweede wederopbouw altijd ook over de zeggenschap over en 

verantwoordelijkheid voor de boerderijbouw ging en wie daarvoor het meest geschikt 

was. 

 

Competentiegeschillen 

 

Net in dienst als directeur van het landelijke bouwbureau kreeg Leenstra in 1949 een 

actieve rol in een conflict tussen de Stichting voor de Landbouw en A.D. van Eck. In 

het ontwerp van de Architectenwet werd de titel ‘architect’ beschermd – aannemers en 

dorpstimmerlieden mochten zich voortaan geen architect meer noemen – en de 

inschakeling van architecten bij nieuwbouw werd verplicht gesteld.
115

 Naar aanleiding 

van het wetvoorstel legde de stichting in een nota haar bezwaar tegen die wet bij de 

Tweede Kamer neer. De vrijheid van de boeren zou door de verplichte inschakeling van 

een architect bij boerderijbouw beperkt worden. Bovendien impliceerde het 

wetsontwerp dat er zou worden gebroken met de ‘eeuwenoude’ traditie dat 

dorpstimmerlieden boerderijen bouwden. En er werd toegevoegd dat de boerderijen van 

dorpstimmerlieden eveneens voldeden aan praktische en esthetische eisen. In de 

bezwaarnota werd daarom het voorstel gedaan dat de Rijkslandbouwconsulent voor 

Boerderijbouw, het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen te Wageningen 

en de Stichting voor de Landbouw de individuele boeren voorlichting zouden kunnen 

geven over boerderijbouw en dat schoonheidscommissies over esthetische vragen 

zouden kunnen waken. Een architect zou dan niet meer nodig zijn. Een verplichte 

inschakeling van een architect zou daarenboven financieel onverantwoord zijn omdat 

het honorarium te hoog zou zijn. Bovendien zouden er te weinig architecten zijn met 

voldoende deskundigheid op het gebied van de moderne landbouw.
116
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Met deze bezwaren werd tegelijk het beleid van de wederopbouw bekritiseerd. 

Het verbaast daarom niet dat het Van Eck was die reageerde met een bijdrage in het 

weekblad ‘Bouw’, ook al had hij reeds afscheid genomen van de wederopbouw en was 

hij inmiddels werkzaam voor de Noordoostpolder. Vroeger zou de dorpstimmerman 

‘zowel in technisch als in architectonisch opzicht ware juwelen van bouwkunst’ 

geproduceerd hebben. Door ‘wansmaak en onwetenheid’ zou hij dat nu niet meer doen. 

De inschakeling van architecten, die zich door de wederopbouw in de nieuwe materie 

zouden hebben ingewerkt, zou daarom noodzakelijk zijn voor een technisch en 

esthetisch kwaliteitsvolle boerderijbouw. En de kosten voor het honorarium zou men 

moeten accepteren.  

Ook Van Eck zag het als de taak van de georganiseerde landbouw op technisch 

gebied voorlichting te geven aan architecten en boeren. De activiteiten van de Centrale 

van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen (zie paragraaf 5.5) zouden daarbij als 

voorbeeld kunnen dienen. Maar architecten zouden, juist vanwege het esthetische 

aspect, echt wel nodig zijn. Hij wees erop dat de Stichting voor de Landbouw zichzelf 

tegensprak omdat zij een bouwbureau oprichtte met een architect in dienst om tot een 

betere boerderijbouw te geraken.
117

 Hoe Van Eck hier verder over dacht, zei hij niet 

expliciet, maar de toon van zijn betoog maakt duidelijk dat hij de oprichting van het 

bouwbureau ongepast of zelfs provocerend vond. Immers: nu was er nog een instelling 

bijgekomen die zich met boerderijbouw bezighield, kennelijk uit ontevredenheid over 

‘zijn’ Bureau Wederopbouw Boerderijen. Zouden de instellingen (het BWB was 

inmiddels gereorganiseerd tot de Afdeling Boerderijenbouw van het Ministerie van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting) in de toekomst concurreren en daarmee 

contraproductief werken?
118

 Leenstra maakte in zijn reactie op Van Eck nog eens 

duidelijk:  

‘Velen achten het ingrijpen van de overheid in de particuliere sfeer zo vanzelfsprekend en 

vinden het inperken en controleren van de nog gelaten vrijheden zo gewoon, dat men zich 

niet meer kan realiseren, dat de overheid dienares moet zijn terwijl zij regeert. [...] Wij 
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zijn er van overtuigd, dat de doelstelling, welke wij alle nastreven: een goede, schone en 

verantwoorde bouw van boerderijen, beter verwezenlijkt kan worden, indien men de vrije 

krachten welke op dit gebied sluimeren (en ontwaken) stimuleert.’
119

  

 

Daarmee doelde hij op de zelfwerkzaamheid van de boeren. In zijn reactie deelde Van 

Eck mee dat hij – in tegenstelling tot de nog onervaren Leenstra – wel degelijk contact 

had met ‘de boeren èn [sic] de boerderijencommissies èn de dorpstimmerlieden èn de 

architecten’.
120

  

Toch zouden het centrale bouwbureau en de provinciale bouwbureaus van de 

Stichting voor de Landbouw succesvol uit de competentiegeschillen komen en al snel 

een deel van de taken van het eerdere Bureau Wederopbouw Boerderijen aanbieden. 

Reeds in 1948 had de stichting overwogen wat de geplande reorganisatie van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen tot de Afdeling Boerderijenbouw van het Ministerie 

van Wederopbouw en Volkshuisvesting (1949) voor gevolgen kon hebben: 

‘Wanneer het accent bij de bouw meer dan voorheen gelegd gaat worden bij de getroffene 

zelf en zijn architect, [...] dan zal het de taak van het Bouwbureau voor de Landbouw 

moeten zijn in het kader der standaardisatie de standaardtypen mee te helpen vaststellen 

en de boer te helpen om te komen tot een behoorlijk project en hem behulpzaam te zijn 

bij het zoeken naar een goede architect.’
121

  

 

Voor de reorganisatie was de overheid steeds de formele bouwheer geweest, maar de 

roep van de eigenaren om de bouw in eigen hand te nemen, werd steeds sterker. Met 

ingang van 1950 werd de regeling veranderd: vanaf dat moment waren de eigenaren de 

aanbesteders. Ook werd met de reorganisatie het personeel teruggebracht van rond 380 

naar 280 medewerkers en het aantal districtbureaus van zestien naar elf. Daardoor zal de 

(adviserende) dienstverlening voor de wederopbouw gekrompen zijn. De Stichting voor 

de Landbouw maakte de eigenaren nu attent op de dienstverlening door haar 

bouwbureaus. Deze gaven technisch-bouwkundige, bedrijfstechnische en 

administratieve (financiën, bouwvergunningen, verzekeringen) adviezen en voorlichting 

en konden ook als architect optreden. Daarbij zou geen eigen winst beoogd worden 

waardoor de bouwkosten aanzienlijk zouden dalen.
122

 De enorme propaganda voor haar 

eigen bureaus, vooral in de twee landbouwbladen ‘Ons Platteland’ en ‘Boer en 
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Tuinder’, leidde opnieuw tot conflicten. Architecten, zoals Johannes Pieter Mieras, 

directeur van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), en Jan Jans, hadden zich 

naar aanleiding van de discussies over de Architectenwet er al ernstig aan gestoord dat 

de Stichting voor de Landbouw het inkomen van de architecten ‘op verdachtmakende 

wijze’ aan de orde had gesteld en suggereerde dat het honorarium een te grote last zou 

betekenen voor de boeren. Dit werd gezien als aanval op de beroepsgroep van de 

architecten.
123

 Volgends de BNA probeerde de stichting met dergelijke ‘demagogie’ de 

boerderijbouw te onttrekken aan de architecten met oproepen als:  

‘[De Stichting voor de Landbouw verwacht] dat de bedrijfsgenoten met name de 

gedupeerde boeren en tuinders, thans het Bouwbureau van de georganiseerde landbouw, 

dus hun eigen Bureau! voor de herbouw of bouw van hun boerderij of bedrijfsgebouwen 

zullen inschakelen.’
124

  

 

Toen de BNA dreigde met straf- en civielrechtelijke stappen, verzekerde de stichting in 

het openbaar dat het niet de bedoeling was geweest pressie uit te oefenen op de boeren 

om de bouwbureaus in plaats van architecten in te schakelen.
125

 De reclameteksten voor 

de bouwbureaus doen dit echter wel vermoeden. De BNA op haar beurt nam de 

strategie begin 1950 over en verspreide een brief onder de gedupeerde boeren. Daarin 

werd de uitstekende werkervaring van rond zeshonderd particuliere architecten met de 

wederopbouw aangeprezen. Deze ervaring zouden de bouwbureaus niet hebben en zij 

zouden even duur zijn.
126

 

Hoe dan ook, de reclame door de bouwbureaus was succesvol: zo’n 

tweehonderdvijftig keer werden de provinciale bouwbureaus in de jaren vijftig 

ingeschakeld om als architecten op te treden bij de wederopbouw van boerderijen. De 

reorganisatie van het Bureau Wederopbouw Boerderijen en dus de inkrimping van de 

overheidsbemoeienis was een uitstekende gelegenheid voor de bouwbureaus van de 

Stichting voor de Landbouw zich sterk te profileren. 
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De visie van de bouwbureaus op traditie en modernisering  

 

De bouwbureaus stelden zich ten doel om de bouwprijs zo laag mogelijk te houden met 

inachtneming van het beginsel dat de boerderijbouw moest worden aangepast aan de 

‘hedendaagse behoeften van het bedrijf’.
127

 In de eerste plaats zochten zij nauwe 

aansluiting bij de eisen van de opdrachtgevers, de boeren, ook wat de vormgeving van 

de boerderijen betrof: ‘Het bouwbureau stelt zich niet bij voorbaat op een bepaald 

standpunt t.a.v. de traditionele bouw, gelede bouw of welke andere bouw ook, maar 

zoekt voor ieder geval naar de beste oplossing in overleg met zijn opdrachtgevers.’
128

 

Daarbij maakten de bureaus gebruik van de praktische ervaringen van de leden van het 

bestuur en andere adviserende leden en waren zij op de hoogte van nieuwe inzichten uit 

landbouwwetenschap en bouwkunde. Een ontwerp van het landelijke bouwbureau uit 

1950 toonde dan ook een gelede boerderij voor een gemengd bedrijf van 16,5 hectare in 

Noord-Holland (afb. 5.4). De plaatselijke schoonheidscommissie had niet meteen 

ingestemd met de realisatie van het ontwerp omdat de vorm niet aanvaardbaar zou zijn. 

De mondelinge toelichting die men gaf, wist de commissie echter te overtuigen. Over 

dergelijke ontwerpen en debatten verschenen regelmatig berichten in ‘De Boerderij’, het 

andere onafhankelijke blad ‘De nieuwe veldbode’, ‘Ons Platteland’, ‘Boer en Tuinder’ 

en ‘De Landbode’. Tegelijkertijd werd daarmee reclame gemaakt voor het werk van de 

bouwbureaus.
129

  

Dat men openstond voor de gelede bouw blijkt ook uit het feit dat N.B. 

Goudswaard, pleitbezorger voor de gelede boerderijbouw, in 1950 werd uitgenodigd om 

lezingen te geven voor verschillende bouwbureaus.
130

 Zijn boek ‘Naar een goede en 

goedkope boerderij’ werd positief besproken door de Stichting voor de Landbouw. Wel 

plaatste men de kanttekening dat Goudswaard te weinig aandacht besteed had aan de 

traditionele bouw en de voor- en nadelen daarvan.
131

 Drie jaar later, in 1953, nam de 

nieuwe directeur van het landelijke bouwbureau Thomas L.H. Spoelstra een duidelijk 

standpunt in. Hij stelde de gelede boerderij voor als ideale boerderij: brandveilig, 
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goedkoop en voordelig voor een economische bedrijfsvoering. De boerderijen van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen vond Spoelstra, die als architect van de gelede 

boerderij op de landbouwtentoonstelling in Eindhoven in 1949 al een statement had 

gemaakt, mooi maar te duur. De gelede boerderij zou nu een poging zijn ‘om te breken 

met het streven een modern bedrijf te wringen in de verouderde vorm van het 

traditionele streektype’, zoals onder het BWB het beleid was geweest, aldus Spoelstra. 

Boeren zouden hierdoor het idee hebben gekregen dat het streekgebonden bouwen de 

enige manier van boerderijbouw zou zijn en dat zou alles behalve juist zijn. In principe 

uitte hij daarmee kritiek op het BWB omdat het zou bijdragen aan het vastleggen van 

wat ik eerder boerderij-iconen heb genoemd. Het werk van de plaatselijke 

schoonheidscommissies bij de boerderijbouw veroordeelde hij dan ook als belemmering 

voor de boerderijbouw.
132

  

Spoelstra’s reeks ‘Stalverbeteringen’ die in 1952 en 1953 verscheen in ‘Boer en 

Tuinder’ leek inhoudelijk op publicaties die het Instituut voor Landbouwtechniek en 

Rationalisatie te Wageningen in dezelfde tijd uitbracht (aandacht voor stalhygiëne, 

brandveiligheid, voldoende luchtverversing en licht, effectieve staldoorsnedes, 

praktische en hygiënische gier- en mestgoten). Het bijzondere van Spoelstra’s artikelen 

was echter dat aan de hand van tekeningen ook getoond werd hoe de boerderijen vóór 

de verbetering eruit hadden gezien en wat het uiteindelijke resultaat was. Oude stallen 

kregen compleet nieuwe indelingen en inrichtingen. Ook kwam het voor dat de woning 

van een historische langgevelboerderij verbouwd werd tot schuur en bewaarplaats en 

een volstrekt nieuwe woning met een vlak zadeldak inclusief verbindingsgedeelte aan 

de andere kant van de boerderij werd aangebouwd.
133

 Bij dit alles was er geen sprake 

meer van streektypen. Ook de ontwerpen voor wederopbouwboerderijen van de 

bouwbureaus tonen voor een groot deel de gelede bouwwijze.
134
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5.4.3 De houding van de standsorganisaties in de spiegel van de grote 

landbouwkundige weekbladen 

 

Om een gedifferentieerder beeld te krijgen van de houding van de georganiseerde 

landbouw in het kader van de wederopbouw ligt het voor de hand om de berichtgeving 

en de commentaren in de landbouwbladen systematisch te onderzoeken en te 

analyseren. Ik heb hiervoor de volgende bladen onder de loep genomen: voor de eerste 

wederopbouw ‘De r.k. boeren- en tuindersstand’ en het liberale ‘Geldersch 

Landbouwblad’, voor de eerste en de tweede wederopbouw het protestantse blad ‘Ons 

Platteland’ en voor de tweede wederopbouw het katholieke blad ‘Boer en Tuinder’ en 

het liberale blad ‘De Landbode’. Bovendien zijn de grote onafhankelijke bladen ‘De 

Boerderij’ en ‘De nieuwe veldbode’ meegenomen.  

De berichtgeving over en de commentaren op de boerderijbouw, en in het 

bijzonder de wederopbouw, geven een beeld van de situatie ter plekke. Tegelijkertijd 

laten ze de visies van de verschillende standsorganisaties zien op modernisering en 

traditie in de boerderijbouw. De visies zijn gemedialiseerd en daarmee bewust neergezet 

in het publieke discours. De landbouwpers was een van de middelen waarmee de 

organisaties hun verlangens aan de overheid duidelijk maakten. Maar vooral moesten de 

bladen de boeren bereiken. De door de kranten uitgedragen visies die naar we mogen 

aannemen ook in de (andere) voorlichting aan boeren door de standsorganisaties en 

tijdens bijeenkomsten behartigd werden, konden individuele boeren en boerinnen sturen 

in hun onderhandelingen met architecten en aannemers over de wederopbouw ter 

plekke. Daarmee waren de bladen tevens opiniemakers. Tegen deze achtergrond moet 

de berichtgeving geanalyseerd worden. 

 

Berichtgeving over de eerste wederopbouw 

 

Tijdens de bezetting ontwikkelden de periodieken eigenlijk geen gedifferentieerde visie 

op de wederopbouw. Ze berichtten op neutrale wijze over het wederopbouwbeleid en de 

financiering, maar riepen ook een beeld van tevredenheid op, bijvoorbeeld door foto’s 

op te nemen van herrezen boerderijen. Begin december 1941 stond op de titelpagina van 

‘De Boerderij’ een foto van een traditioneel vormgegeven hallehuis met dwarsdeel uit 

Escharen (Noord-Brabant): rietdak met wolfseind en dakkapellen, roedenramen, luiken 
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en ijzeren jaartalankers ‘1941’ in de voorgevel (afb. 5.5).
135

 (Met dit dak vormt de 

boerderij een van de weinige voorbeelden van wederopbouwboerderijen die met riet 

gedekt waren; de luiken en de jaartalankers wijzen op extra kosten die meestal alleen bij 

de eerste wederopbouw werden gemaakt.) Deze en andere afbeeldingen suggeren 

daadkracht na de verwoestingen en een snelle wederopbouw, zoals het inderdaad het 

geval was. Aan het voorafgaande verlies en de oorlogsbelevenissen die daarmee 

samenhingen, werd geen aandacht besteed. Veeleer werd de indruk gewekt dat de 

verwoestingen kansen boden. 

De bladen reageerden op berichten dat boeren aanvankelijk bezwaar tegen de 

financieringsregeling hadden. Tijdens de wederopbouw zou de houding ten aanzien van 

de regeling veranderd zijn:  

‘[...] hun stemming verbetert, naar mate het nieuwe gebouw voor hun ogen komt te staan. 

Zij nemen ook in aanmerking, dat de onderhoudskosten van het nieuwe gebouw veel 

geringer zijn en dat de wederopbouw van het bedrijf aanleiding is tot een modernisering, 

die een groote verbetering beteekent.’
136

  

 

In landbouwkringen had men toegejuicht dat het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

onder het Bureau Ontruiming (Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd) en 

daarmee onder de landbouwsector ressorteerde. Men verwachtte hiervan een verbetering 

van de boerderijen.
137

 De samenwerking tussen wederopbouw en landbouw vond ook 

op microniveau plaats: in de bladen werd er steeds weer op gewezen dat de boeren de 

architectenkeuze mochten bepalen en dat zij, binnen het financieel redelijke, bevoegd 

waren de architect aanwijzingen te geven voor de inrichting van bedrijf en woning.
138

  

De discussie over een al dan niet traditionele vorm van de 

wederopbouwboerderijen werd in de landbouwbladen tijdens de bezetting niet 

aangegaan – nog niet. Dit is niet verbazingwekkend. Er waren pas in enkele regio’s van 

Nederland boerderijen verwoest en in de landbouwsector speelden andere problemen, 

zoals de zorg voor voedselvoorziening, maar ook de weerstand tegen de 

gelijkschakeling van de georganiseerde landbouw. Deze zou er uiteindelijk toe leiden 

dat de bladen vroeger of later werden stopgezet. Slechts in de nationaalsocialistische 
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bladen ‘Agrarische Post’ en ‘De Landstand’ werd propaganda gemaakt voor een 

boerderijbouw die zich aan streektypen zou moeten houden en in geen geval door 

stedelijke invloeden zou mogen worden bepaald. 

 

Na de bezetting zag de situatie er anders uit. De grote hernieuwde (‘Ons Platteland’, ‘De 

Boerderij’, ‘De nieuwe veldbode’) en nieuwe (‘Boer en Tuinder’, ‘De Landbode’) 

landbouwbladen discussieerden over de wederopbouw van boerderijen en de 

boerderijbouw, ieder vanuit een eigen standpunt en op een eigen manier. De bladen 

worden hier eerst apart besproken voordat in een resumé een algemene analyse gegeven 

wordt. 

 

‘Boer en Tuinder. Weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren- en tuindersbond 

K.N.B.T.B.’ 

 

‘Boer en Tuinder’ verscheen vanaf 1 januari 1947. Het was het weekblad van de 

grootste centrale landbouworganisatie, de KNBTB, die in de hier besproken periode 

rond 75.000 leden had.
139

  

In het kader van het opkomende sociologische onderzoek aan de 

Landbouwhogeschool Wageningen onder professor E.W. Hofstee werd in 1955 een 

kwantitatief onderzoek gedaan naar de georganiseerde landbouw in Nederland. Het 

onderzoek vond weliswaar plaats aan het einde van de periode die hier bestudeerd wordt 

(bronnenmateriaal uit 1953), maar wij kunnen ervan uitgaan dat de resultaten tendensen 

laten zien die ook eerder golden. Volgens het onderzoek was 64 procent van alle boeren 

georganiseerd in de drie standsorganisaties. 31 procent van de boeren was lid van de 

KNBTB. Daarvan was 66 procent afkomstig van kleine bedrijven onder de 10 hectare. 

Het kleine boerenbedrijf kreeg daarom bijzondere aandacht van de KNBTB die de 

positie ervan wilde versterken.
140

 En ook in ‘Boer en Tuinder’ was de problematiek van 

de kleine bedrijven een zeer regelmatig terugkerend onderwerp. De samenstelling van 

de KNBTB had ook als gevolg dat het blad veel aandacht besteedde aan het bouwen van 

kippenhokken – het aandeel van de pluimveehouderij was relatief groot in het 

bedrijfsinkomen van kleine gemengde bedrijven op de zandgronden.
141

 Van bijzonder 
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belang voor deze studie is echter dat – specifiek voor het rooms-katholieke deel van de 

verzuilde organisaties – 81 procent van de Noord-Brabantse en 85 procent van de 

Limburgse boeren lid was van de KNBTB.
142

 Nu hoorden Limburg en Noord-Brabant 

met samen rond vierduizend verwoeste boerderijen tot de zwaarst getroffen gebieden. 

Dit verklaart waarom ‘Boer en Tuinder’ veel belangstelling toonde voor de 

wederopbouw van boerderijen. Deze kwam enerzijds tot uiting in neutrale 

informatievoorziening over het beleid en de financiering van de wederopbouw en 

anderzijds in uiterst emotionele schilderingen van de wederopbouw, zoals in deze 

beschrijving van de wederopbouw van de Bommelerwaard in de zuidelijke Betuwe uit 

de zomer van 1947: 

‘Nooit zullen de inwoners deze tijd van rampspoed vergeten. Hun kindskinderen zullen 

dit angstig verhaal vol droefheid en gruwel, ellende, vernieling en dood, voortvertellen 

aan de generaties die na hen komen. De Bommelerwaard likte de rauwe diepe wonden. 

Wie zou deze streek van onkruid overwoekerde velden, van neergebrande boerderijen, 

leeggeroofde huizenruïnes en kale boomstompen de genezende hand reiken en uit de 

misère halen? Leek de Bommelerwaard niet het land van de dood, verlaten van God en de 

mensheid? [...] Een nieuwe zon rijst boven dit mooie polderland, waar nu het lied van de 

arbeid zingt in volle accorden. Waar het tempo van de wederopbouw gedreven wordt 

door de wilskracht en prestatie van eigen bevolking. De Bommelerwaard bouwt uit de 

puinhopen van een donker verleden naar nieuw welvaart in de toekomst.’
143

 

 

Terwijl de wederopbouw nog geschetst werd als een verrijzenis, toegeschreven aan de 

kracht van de bewoners zelf, veranderde dit korte tijd later. De beschrijvingen van de 

wederopbouw werden al snel gedomineerd door ernstige klachten en bezwaren over de 

traagheid van de wederopbouw en over erbarmelijke woon- en werktoestanden van veel 

boerengezinnen in noodvoorzieningen. Deze werden toegewezen aan de te grote 

bureaucratie in de werkwijze van het Bureau Wederopbouw Boerderijen.
144

 Ook werd 

een rede van de Limburgse afgevaardigde W.J. Droesen in februari 1948 in de Tweede 

Kamer weergegeven, waarin de landbouwspecialist zich beklaagde over de traagheid 

van de wederopbouw en het Bureau Wederopbouw Boerderijen als ‘grote hinderpaal’ 

voor de wederopbouw classificeerde: ‘In meer dan één provincie (er schijnen 

uitzonderingen te zijn) heeft de bureaucratie van dat bureau niet alleen de boeren tot 
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wanhoop gebracht, maar ook de architecten, deskundigencommissies en andere 

instanties, die er bij betrokken zijn.’ En verder:  

‘De [rayon]bureaux bemoeien zich met van alles en nog wat en met alle mogelijke 

details. Alle initiatief is de eigenaren en architecten uit handen genomen. Dit laatste is een 

der redenen, waarom zich zelf respecterende architecten zich hoe langer hoe minder 

aangetrokken voelen tot de bouw van boerderijen.’  

 

Droesen concludeerde uiteindelijk dat de werkwijze van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen gewijzigd zou moeten worden: ‘Wij moeten de verantwoordelijkheid en het 

initiatief weer teruggeven aan [...] [de eigenaar] en zijn architect. Laat de eigenaar weer 

zelf bouwheer zijn, natuurlijk binnen de grenzen, die de tegenwoordige omstandigheden 

aan de vrijheid moeten stellen.’
145

 Droesen moest er echter nog tot begin 1950 op 

wachten dat de gedupeerde boeren aanbesteders werden in plaats van de overheid. Het 

duidelijkst kwamen klachten over het Bureau Wederopbouw Boerderijen echter tot 

uitdrukking in een karikatuur die in maart 1948 op de titelpagina van ‘Boer en Tuinder’ 

werd gepubliceerd onder de titel ‘Crêpeergevallen’ (afb. 5.6). De afbeelding raakt de 

emotie: het Bureau Wederopbouw Boerderijen is gepersonifieerd als doodbidder die op 

een puinhoop van stenen zit en zijn geld telt. Onder zijn arm draagt hij een schop 

waaraan een rouwvlag met het opschrift ‘BWB’ hangt. Om hem heen liggen vier 

uitgemergelde lichamen van dode of doodzieke boeren. In de bijbehorende tekst wordt 

uitgelegd:  

‘De getroffenen zitten diep in de put, ’n bodemloos gat van moedeloosheid. Zij zijn 

gebroken en verslagen, weggezakt in de lome modderstroom van het kostbare B.W.B.-

apparaat dat een angstige nachtmerrie voor hen geworden is. Hulpeloos drijven ze voort... 

waarheen?’  

 

Daarbij kwam nog dat de bedrijfsschade door onvoldoende noodvoorzieningen steeds 

hoger zou worden: ‘Onderhand gaan we er kapot aan en B.W.B.... die komt helpen als 

wij allang dood en begraven zijn!’  

Een jaar na de rooskleurige beschrijving van de herrijzende Bommelerwaard werd 

hiermee een compleet tegenovergesteld beeld geschetst: de oorlog werkte door als 

bedreiging, maar dan veroorzaakt door het beleid van een Nederlandse instantie. Een 

oplossing werd gezien in het beschikbaarstellen van meer geld en materialen voor de 

wederopbouw van boerderijen, de bevordering van gedeeltelijk herstel, de voorrang van 
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de wederopbouw van boerderijen boven de nieuwbouw van gewone woningen, een 

grotere activiteit van het Bureau Wederopbouw Boerderijen en een sterkere 

decentralisatie van dat bureau.
146

  

Kwesties rond de vormgeving van de wederopbouwboerderijen en boerderijen in 

het algemeen speelden geen enkele rol in de artikelen die gewijd waren aan de klachten 

van de boeren, maar kregen wel aandacht in ‘Boer en Tuinder’. Het blijkt dat het blad 

vooral een platform vormde voor Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. 

Bouma. Daarmee zette ‘Boer en Tuinder’ een conservatieve toon, want Bouma maakte 

propaganda voor streekeigen boerderijen.
147

 Er werden ook met foto’s geïllustreerde 

stukjes van Bouma over historische boerderijen, streektypen, in de verschillende delen 

van Nederland gepubliceerd. Jongeren werden door ‘Boer en Tuinder’ opgeroepen om 

zich meer bezig te houden met de geschiedenis van de eigen streek en de eigen 

boerderij. Aan boerinnen werd gevraagd om boerderijontwerpen met kleine ramen toe te 

staan waarmee het intieme, gesloten karakter van historische boerderijen behouden zou 

blijven.
148

 Over het algemeen vroegen boerinnen echter juist om grotere ramen met 

grote roedenindelingen, omdat de woningen hierdoor lichter werden en de ramen 

makkelijker schoongemaakt konden worden.  

De conservatieve houding van ‘Boer en Tuinder’ betekende niet dat er niet op 

gewezen werd om bij de wederopbouw ook op doelmatige modernisering te letten, 

bijvoorbeeld door de inrichting van een uitgebreide elektriciteitsvoorziening.
149

 Ook 

zwengelde ‘Boer en Tuinder’ de discussie aan over de gelede bouw door een betoog van 

Bouma tegen de gelede bouw te plaatsen en de architect Spoelstra te laten reageren met 

een pleidooi ervoor. Maar het was Bouma die met een tegenreactie het laatste woord 

mocht hebben:  

‘Het spreekt vanzelf dat wij gaarne met ieder samen willen werken om het boerenbelang 

te dienen, dat is: de beste en de goedkoopste boerderij (ook op den duur) te vinden. Ziet 
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deze er dan bovendien nog goed uit en past deze in het landschap, dan kunnen alle 

partijen meer dan tevreden zijn.’
150

  

 

De enige niet-streekgebonden boerderijen die in ‘Boer en Tuinder’ aandacht kregen, 

waren de ontwerpen van de bouwbureaus van de Stichting voor de Landbouw. 

 

‘Ons Platteland. Weekblad voor den boeren- en tuindersstand, benevens orgaan van 

den christelijken boeren- en tuindersbond in Nederland’ 

 

‘Ons Platteland’, dat in 1945 heropgericht werd, was het orgaan van de Nederlandse 

Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB). De standsorganisatie van de protestants-

christelijke plattelandsbevolking was met tussen de 22.000 en 26.000 leden de kleinste. 

Het bovengenoemde Wageningse kwantitatieve onderzoek naar de standsorganisaties 

liet zien dat het 10 procent van alle boeren betrof, waarvan de helft met kleine bedrijven 

onder 10 hectare. Ook ‘Ons Platteland’ publiceerde daarom veel over de aanpak van het 

‘kleine boerenvraagstuk’. De aanhang van de CBTB was, behalve in Noord-Brabant en 

Limburg, redelijk gelijk verdeeld over Nederland, waarbij Groningen en Friesland iets 

meer leden hadden: rond 20 procent van de Groningse en Friese boeren was lid van de 

CBTB. De wederopbouw werd in ‘Ons Platteland’ even emotioneel en even kritisch 

bekeken als in ‘Boer en Tuinder’ en er werd regelmatig naar het zusterblad verwezen. 

‘Ons Platteland’ informeerde de boeren op een neutrale manier over het beleid en de 

financiering van de wederopbouw, maar voor het overige beschreef het de 

wederopbouw van boerderijen als een ‘lijdensgeschiedenis’
151

. De klachten betroffen 

enerzijds de financieringsregeling die volgens ‘Ons Platteland’ veel te langzaam tot 

stand kwam en waarvan de voorlopige versie een te groot aandeel eiste van de eigenaren 

van de verwoeste gebouwen. Anderzijds betroffen de klachten de traagheid van de 

wederopbouw. Zo werd in 1947 bericht: 

‘Wat dunkt U van het volgend geval? De dag van de bevrijding ging door de 

vlammenwerpers der Canadeezen een boerderij geheel verloren. Nu, na 2 jaren zit het 

gezin van den boer van 9 personen nog in een kippenhok, waar alles van vochtigheid 

verrot, het vee huist in een noodstal. De man ziet zijn bedrijf langzaam ten gronde gaan. 

Nu ontvangt deze boer van W.O.B. [bedoeld is het Bureau Wederopbouw Boerderijen, 

SE] bericht, dat er vergunning wordt gegeven weer op te bouwen. Zijn landheer [bij wie 

de boer pachtboer was, SE] verklaart echter, dat hij er niet aan denkt onder deze 
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omstandigheden de gelden beschikbaar te stellen voor het stichten van nieuwe 

gebouwen.’
152

 

 

De hoop van de slachtoffers zou zijn dat de financiering van de wederopbouw 

gemeenschappelijk door het Nederlandse volk gedragen zou worden – de boeren zouden 

immers met de verwoesting van hun boerderijen een offer voor de bevrijding en 

herrijzenis van Nederland hebben gebracht.
153

 Hierin komt het solidariteitsidee tot 

uitdrukking dat verbonden was met de vrees voor een tweede en daarmee dubbel 

slachtofferschap van de boeren door het offer van de betaling van de wederopbouw. In 

1949 kwam er nog de klacht bij dat de wederopbouw te duur gevonden werd. Zou een 

particuliere boer zijn nieuwe boerderij zonder behulp van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen moeten bouwen, zou hij zuiniger en economischer bouwen dan het bureau 

terwijl wel een uiterst praktisch gebouw zou ontstaan. De boerderijen van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen daarentegen waren niet sober genoeg. En:  

‘Ambtenarij met haar betweterij en bedilzucht is een plaag. Zij heeft Nederland milioenen 

en milioenen guldens gekost; zij werkt vertragend, zij is niet realistisch, noch nuchter, 

noch practisch. De regering make nu eens ernst met een drastische inperking van haar 

ambtelijk apparaat. En zij lere van de particulier hoe in een tijd als deze elk dubbeltje 

driemaal moet worden omgedraaid alvorens het uit te geven.’
154

 

 

Ook Rijkslandbouwconsulent voor Gelderland T.S. Huizinga was van mening dat de 

boerderijen van het Bureau Wederopbouw Boerderijen weliswaar mooi en solide, maar 

te duur waren. In de door N.B. Goudswaard gepropageerde gelede bouw zag hij een 

oplossing voor dit probleem, zoals hij in 1950 in ‘Ons Platteland’ schreef. Ook 

adviseerde hij boeren, architecten en aannemers om lezingen van Goudswaard bij te 

wonen.
155

 Een bericht over een excursie van leden van de CBTB naar Friesland ter 

bezichtiging van gelede boerderijen onder leiding van Goudswaard diende tevens als 

reclame voor zijn lezingen.
156

 De ontwerpen van de Stichting voor de Landbouw, die 

vanaf 1951 gepubliceerd werden in ‘Ons Platteland’, lieten uiteindelijk ook de gelede 

bouwwijze zien.  
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Terwijl ‘Boer en Tuinder’ een gunstig onthaal vond, was het oordeel over ‘Ons 

Platteland’ uitgesproken negatief. Vooral de agrarisch-technische voorlichting zou 

gebrekkig zijn. Ook aan boerderijbouw en stalverbetering werd te weinig aandacht 

besteed. ‘Ons Platteland’ werd dan ook onder CBTB-leden slecht gelezen en algemene 

bladen als ‘De Boerderij’ waren populair.
157

  

 

‘De Boerderij. Weekblad gewijd aan den land- en tuinbouw, veeteelt, 

pluimveehouderij enz.’ 

 

Het onafhankelijk weekblad ‘De Boerderij’ werd in december 1945 heropgericht en 

begon met een oplage van 91.500. Dat was ongeveer gelijk aan het aantal niet-

georganiseerde boeren.
158

 Afgezien van de neutrale informatievoorziening werd in de 

berichtgeving over de wederopbouw van boerderijen in ‘De Boerderij’ volstrekt anders 

omgegaan met deze problematiek dan in de twee reeds besproken bladen. Het betrof 

haast zonder uitzondering positieve berichten die de lezer het gevoel gaven dat de 

wederopbouw soepel en in een goed tempo verliep, zonder ernstige problemen of 

klachten. Dit gold ook voor de berichtgeving over boerengezinnen die in de late 

wederopbouwperiode nog steeds wachtten op een wederopbouwboerderij. In december 

1951 publiceerde ‘De Boerderij’, die veel met visuele informatie werkte, drie foto’s van 

de situatie op Walcheren (afb. 5.7): de eerste foto toonde een boerderij in aanbouw en 

een noodwoning waarin het gezin nog woonde; de tweede foto toonde een 

noodboerderij en de derde een Zeeuwse boerin voor haar noodwoning in een bunker. 

Het bij deze laatste foto geplaatste bericht luidde: 

‘De familie De Kam te Westkapelle had, evenals een zeer groot deel van de inwoners van 

dit zwaar getroffen dorp, bij het ontzettende bombardement, alles verloren, dus ook het 

huis. Men ging echter niet bij de pakken neerzitten, maar zodra dit mogelijk was, werd 

een van de geweldige bunkers, die de bezetter tegen en op de Westkapelse dijk had laten 

bouwen, tot woning ingericht. Nog heden ten dagen zwaait vrouw De Kam haar schepter 

[sic] in deze wat beknopte woning. De vertrekken zijn niet groot en aan de lage kant, 

maar het is bij de vrouw De Kam netjes en fris.’
159

 

 

Hiermee wordt een beeld geschetst van een boerin die geenszins wanhopig is, ondanks 

het feit dat er nog geen nieuwe wederopbouwboerderij kan worden betrokken.  
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De wederopbouw werd voorgesteld als een groot nationaal succes dat gevoelens 

van trots zou moeten oproepen: in maart 1952 werden drie foto’s gepubliceerd van een 

wederopbouwboerderij in Wassenaar die bij het Koninklijke landgoed De Horsten 

hoorde.
160

 In 1952 berichtte ‘De Boerderij’: 

‘[Er] werd een moderne, geheel naar de eisen des tijds gebouwde boerderij geplaatst. De 

stal kan 40 koeien en 8 stuks jongvee bevatten, terwijl verder behalve de woning, 

varkenshokken, kalverhok, paardenstal voor drie paarden, stierbox, hooizolder en 

bedrijfsruimte, welke laatste genoeg ruimte biedt om werktuigen en vervoermiddelen 

onder te brengen, aanwezig zijn. De koeien drinken uit automatische drinkbakken en 

staan op rubbermatten. Op dit landgoed is dan ook wederom een boerderij gebouwd, 

waarop ons land trots kan zijn.’
161

 

 

Van de samenwerking met schoonheidscommissies, die vaak belemmerend werd 

ervaren door de landbouwsector, werd eveneens een harmonisch beeld geschetst. In 

1953 werd een foto van een wederopbouwboerderij bij Wehl (Gelderland) gepubliceerd: 

de foto toont een hallehuis ‘in de Saksische bouwtrant’ met de ingang in de voorgevel, 

daarnaast is op de achtergrond de eerdere noodwoning te zien die gebruikt werd als 

varkensstal en kippenhok, en daarnaast, evenwijdig met het hallehuis, een schuur met 

een rond dak (afb. 5.8). De plaatselijke schoonheidscommissie zou niet overtuigd zijn 

geweest van het ontwerp van deze schuur en voorgesteld hebben om, voor de schijn, 

ramen met roedenindeling en een deur in de voorgevel van het gebouw te zetten om het 

een regionaal karakter te geven. Zo gezegd, zo gedaan. Aan een debat – hevig of niet – 

over de vormgeving van deze ongewone schuur werd geen woord gewijd.
162

 

De discussie die speelde over een al dan niet door streektypen geïnspireerde 

boerderijbouw laat ‘De Boerderij’ redelijk aan zich voorbijgaan. Een artikel van Van 

Houten uit 1947 met een pleidooi voor een streekgebonden boerderijbouw met 

doelmatige inrichting was het enige over dit onderwerp.
163

 Het blijkt dat het blad liever 

afwachtte totdat de discussie tot een conclusie zou leiden. In een korte aankondiging 

van een radiolezing van G.J.A. Bouma in 1950 werd dan ook meegedeeld:  
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‘Over het goedkoop bouwen van boerderijen bestaat momenteel allerminst 

overeenstemming van inzicht. Verschillende nieuwe mogelijkheden zijn de laatste jaren 

ontwikkeld en de toekomst zal moeten leren, welke daarvan op den duur het beste zullen 

blijken te voldoen.’
164

  

 

Ook toen er in 1953 en 1954 proeven met moderne open loopstallen gedaan werden en 

enkele wederopbouwboerderijen voorzien werden van deze stallen (bijvoorbeeld in 

Diessen, Noord-Brabant), bleef ‘De Boerderij’ terughoudend en raadde dit ook haar 

lezers aan:  

‘Er zijn altijd mensen die min of meer bezeten zijn van een bepaald idee. En deze vormen 

een gevaar voor lichtgelovige lieden, die ook onder de boeren voorkomen. Daarom...... 

even wachten. En bij het lezen van al te enthousiaste aanbevelingen gedurig een paar 

lepels nuchterheid slikken.’
165

  

 

Wel besteedde ‘De Boerderij’ veel aandacht aan de bouw van doelmatige kippenhokken 

en aardappelbewaarplaatsen en aan stalverbeteringen van bestaande boerderijen. Hierbij 

kwamen de bekende aspecten aan bod: ventilatie- en isolatiemethodes, lichttoevoer, 

stand van het vee, gier- en mestafvoer. Ook werden rubberen stalvloeren die inmiddels 

voldoende beproefd zouden zijn, geadviseerd.
166

  

‘De Boerderij’ was een blad met veel advertenties ‘die door velen zoo gaarne 

werden gelezen’ zoals beweerd werd door de redactie.
167

 Nu zou het verbazingwekkend 

kunnen overkomen dat de inhoud van sommige advertenties de teneur van de artikelen 

in het blad tegenspreekt: zo wordt er reclame gemaakt voor staalconstructies voor 

boerderijen, veldschuren en landbouwhangars, voor betonconstructies en voor 

eternitdaken, allemaal in het teken van de niet streekeigene moderne boerderijbouw. 

Ook Goudswaards boek ‘Naar een goede en goedkope boerderij’ is te vinden tussen de 

annonces: ‘Belangrijk voor elke boer!’
168

 ‘De Boerderij’ was als niet-zuilgebonden 

publicatie financieel afhankelijk van advertenties, of die nu bij de visies van het blad 

pasten of niet. 
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‘De Landbode. Weekblad voor het platteland, Nederlands land- en tuinbouwblad’ 

 

‘De Landbode’ verscheen vanaf december 1946. Het blad werd uitgegeven door de 

Stichting ‘De Nederlandse Landbouwpers’, waarin het Koninklijke Nederlandse 

Landbouw Comité (KNLC), de bij het KNLC aangesloten algemene provinciale 

landbouwmaatschappijen en de Stichting Nederlandse Landbouwgemeenschap 

samenwerkten.
169

 De Stichting Nederlandse Landbouwgemeenschap bouwde voort op 

het werk van de ‘elitaire’ boerenorganisaties. Zij was in 1946 opgericht door 

particulieren met het brede doel om de samenwerking te bevorderen tussen allen die in 

de landbouw werkten of geïnteresseerd waren in landbouwkundige onderwerpen. Ook 

wilde de stichting de plattelands- en de stedelijke bevolking samenbrengen. Zij trachtte 

dit doel te bereiken door het organiseren van studiedagen, excursies en andere 

studiebijeenkomsten over landbouwtechnische, landbouweconomische, 

maatschappelijke en culturele plattelandsbelangen.
170

 De stichting wist steeds 

vooraanstaande figuren als sprekers aan te trekken voor deze bijeenkomsten. Zij trachtte 

haar doel ook te bereiken door haar aandeel aan ‘De Landbode’.  

Tevens was ‘De Landbode’ het orgaan van het KNLC. In de hier besproken 

periode had het KNLC als algemene centrale landbouworganisatie en federatief 

toporgaan van de algemene provinciale en gewestelijke landbouworganisaties rond de 

56.000 leden. Het bovengenoemde Wageningse onderzoek had aangetoond dat 23 

procent van de boeren lid was van het KNLC en dat het comité goed vertegenwoordigd 

was in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, waar tussen een derde en de helft van 

de boeren lid was. In het algemeen werden boeren van bedrijven boven de 15 hectare en 

vooral boven de 30 hectare eerder lid van het KNLC dan van de andere twee CLO’s: 56 

procent van alle boeren met bedrijven boven de 30 hectare was lid en 34 procent van 

alle boeren met bedrijven van 15-30 hectare. Dat betekende echter niet dat de grote 

boeren ook de omvangrijkste groep waren binnen het KNLC, waar zij een derde van de 

leden uitmaakten. In totaal waren er immers veel meer kleine dan grote boeren in 

Nederland. En dat had invloed op de samenstelling van de CLO’s, ook al was het 

organisatiepercentage bij de kleine boeren veel lager dan bij de grote. 
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‘De Landbode’ was in het algemeen een vooruitstrevend landbouwblad. Het 

weekblad besteedde veel aandacht aan de ontwikkelingen rond de Noordoostpolder en 

aan landbouwontwikkelingen in het buitenland, beklemtoonde het belang van de 

ruilverkaveling, pleitte voor mechanisatie en rationalisatie en ondersteunde 

stalverbetering. Wat de wederopbouw en nieuwbouw van boerderijen betrof, ging ‘De 

Landbode’ diep op de discussie in en liet daarbij veel experts aan het woord.  

De discussie werd in 1947 aangezwengeld met een hoofdartikel dat gewijd was 

aan de ‘mogelijkheden en moeilijkheden’ van de wederopbouw. Aan het woord kwam 

Van Eck, die als directeur van het Bureau Wederopbouw Boerderijen uitlegde dat de 

wederopbouw wegens materiaalschaarste en een beperkt aantal beschikbare arbeiders 

(er was vooral tekort aan ijzer en holle bakstenen en vooral behoefte aan metselaars) 

traag zou verlopen en dat standaardisatie van kleine boerderijen gepland was om de 

wederopbouw sneller en goedkoper te maken. Daarbij beklemtoonde hij:  

‘Dit betekent echter niet dat overal in het land dezelfde typen zullen worden gebouwd. 

Voor elke streek, waar een bepaald boerderij-type inheems is, zullen typen worden 

ontworpen, die weliswaar zullen afwijken van de oude vormen, doch die hetzelfde 

karakter behouden en zich harmonisch in het landschap zullen voegen.’
171

 

 

‘De Landbode’ publiceerde een kritische reactie van Gerrit van der Leij (1894-1979), 

secretaris van de Gelderse Maatschappij van Landbouw en vanaf 1948 haar voorzitter, 

die dit laatste punt van Van Eck wantrouwde en vermoedde dat toch overal in het land 

Wieringermeerboerderijen gebouwd zouden worden: 

‘De normalisatie en standarisering [sic] van de boerderijenbouw, die het B.W.B. 

nastreeft, bedreigt het platteland met het gevaar, dat in de boerderijenbouw dezelfde 

dodende uniformiteit “doorbreekt”, die vroeger hele stadswijken tot steenwoestijnen 

degradeerde.’ 

 

Hij zag het als oplossing om boeren en landbouworganisaties meer te betrekken bij de 

wederopbouw.
172

 Een week later voegde hij nog toe dat de bouwkosten de 

wederopbouw van boerderijen wel zwaar zouden belemmeren, maar:  

‘Als armoede ons dwingt tot een sobere bouw, dan nog weigeren wij om de geestelijke 

armoede te aanvaarden van een eenheidsboerderij. De georganiseerde landbouw heeft 

hier noodgedwongen een nieuw werkgebied betreden. [...] Ze is er zich tevens van bewust 

geworden, dat er niet alleen bedrijfsbelangen gemoeid zijn met de boerderijenbouw, maar 

dat het hier ook gaat om het behoud van het streekeigene, als uiting van het geestesleven 

van vele geslachten. Het gaat om levensstijl op het platteland.’
173
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Met dit standpunt zat Van der Leij op één lijn met de regionalisten voor wie vanuit een 

cultuurpessimistisch perspectief regionale traditionele plattelandscultuur essentieel was 

voor de gemeenschapsvorming in de regio. De regionalisten kwamen tussen 1947 en 

1949 en in 1953 uit het hele land naar het Friese Bakkeveen om in de door Jan Jans 

ontworpen gebouwen van de volkshogeschool aldaar congressen te houden over de 

grondslagen van het regionalisme. ‘De Landbode’ berichtte uitvoerig over deze 

congressen.
174

 Het regionalisme was sterk Fries bepaald en veel Friese boeren waren 

aangesloten bij het KNLC. In ‘De Landbode’ werd dan ook uitgelegd welke betekenis 

de boerderijbouw voor het regionalisme had:  

‘De variatie in het gewestelijk karakter komt o.m. tot uitdrukking in het typisch verschil 

in boerderijbouw. Deze moge ook bij de moderne boerderijbouw voor wat het uiterlijk 

betreft zoveel mogelijk behouden blijven. Een Fries boerderijtype in de Betuwe [...] lijkt 

ons weinig gelukkig.’
175

 

 

Het is juist dit voorbeeld van de ‘Friese’ boerderij in de Betuwe, een 

wederopbouwboerderij uit 1946/1947 in het Gelderse Elden, waardoor de discussie over 

een al dan niet streekgebonden bouw van boerderijen ontvlamde en dat een ijkpunt bleef 

in het debat.
176

 Het betrof een boerderij die de in Friesland voorkomende kop-hals-

romp-vorm had, maar wel voorzien was van een zogenoemde Hollandse stal, en dus niet 

van een Friese waar de koeien met de koppen tegen de muur stonden zonder gang 

ertussen (afb. 5.9). Boeren die in de ‘De Landbode’ aan het woord kwamen, waren het 

eens: boerderijen moesten aangepast worden aan de eisen van de landbouwpraktijk, 

maar ze moesten ook in de streek passen waar zij stonden.
177

 Dat de redactie van ‘De 

Landbode’ een streekeigen boerderijbouw ondersteunde, laat ook de publicatie van 

verschillende foto’s van ‘verdwaalde’ typen als negatieve voorbeelden zien. De 

aandacht werd bovendien op streektypen gevestigd door de publicatie van talrijke 

artikelen van S.J. van der Molen over historische streektypen. Ook G.J.A. Bouma zette 

zich in ‘De Landbode’ af tegen de ‘Friese’ boerderij in de Betuwe.
178

 Maar het ‘Friese’ 

type had wel een voordeel waarvoor Bouma zich vanaf 1949 in meerdere artikelen sterk 
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maakte: een centrale tas. Deze moest volgens Bouma ook in de gebieden waar het 

hallehuis traditioneel voorkwam, worden ingevoerd. Historische hallehuizen – die in 

varianten in het gehele midden van Nederland voorkwamen – hadden meestal een 

indeling met in het midden een brede deel, waar eertijds het graan werd gedorst. Boven 

de deel en boven de stallen in de zijbeuken bevond zich de oogstzolder. De 

opslagruimte was beperkt en daarom was bij grotere bedrijven nog een afzonderlijk 

gebouw, een open kapschuur, als graantas ingericht. Bouma noemde dit het twee-

gebouwen-systeem. Omdat het dorsen nu niet meer met de vlegel maar met 

dorsmachines gebeurde, was de brede deel volgens Bouma overbodig. Hij wilde deze 

vervangen door een centrale tasruimte. Dit zou enerzijds meer opslagruimte betekenen 

en anderzijds arbeidsbesparing omdat de oogst nu op de begane grond zou liggen. Bij 

grote bedrijven zou de centrale tasruimte in het hoofdgebouw het twee-gebouwen-

systeem overbodig maken en ook hooibergen zouden door de centrale tasruimte 

vervangen kunnen worden. De gebintconstructie en de inrichting van de boerderijen 

zouden door de invoering van een centrale tas dan wel veranderen, maar toch zou de 

uiterlijke vorm aangepast kunnen worden aan het streekeigene (afb. 5.10).
179

  

‘De Landbode’ confronteerde Bouma’s ideeën al snel met de ideeën van 

Goudswaard over de gelede bouw en gaf de twee tegenstanders vanaf de zomer van 

1949 ruimte voor discussie.
180

 Tegelijkertijd paste het blad de eigen visie aan. Met een 

ingekorte voorpublicatie van Goudswaards boek ‘Naar een goede en goedkope 

boerderij’ werd in 1950 een duidelijke stap gezet, weg van de overtuiging dat 

boerderijbouw per se streekeigen moest zijn.
181

 Veelzeggend zijn in dit verband ook de 

oproepen van de ‘De Landbode’ om het Nederlands Openluchtmuseum te bezoeken. 

Daar werd compensatie geboden:  

‘[Het museum is] een oord waar veel is bijeengebracht van wat op het boerenland aan 

volkseigen en aan volkskunst is verdwenen maar daarom juist een plekje, waar het voor 
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onze boerenmensen goed is even te zijn. [...] Niet dat wij met een zeker heimwee naar dat 

alles zouden terugverlangen. Maar voor wie heeft het niet zijn bekoring nog eens een blik 

terug te slaan?’
182

 

 

Het museum neemt hier een rol in die de Duitse etnoloog Konrad Köstlin ook wel heeft 

beschreven als ‘herinneringsdepot om Erfahrungsverluste [...] te compenseren’ waarbij 

het museum min of meer een therapeutische werkplaats van het geheugen vormt.
183

  

 

‘De nieuwe veldbode. Geïllustreerd weekblad voor land- en tuinbouw, enz.’ 

 

‘De nieuwe veldbode’ was een particulier algemeen landbouwweekblad dat dicht bij het 

KNLC stond en regelmatig over diens ledenvergaderingen schreef. Ook berichtte het na 

1945 over de vergaderingen en het werk van de Stichting voor de Landbouw. Het blad 

biedt een aangewezen mogelijkheid tot vergelijking met de aan de landbouworganisaties 

verbonden bladen en wordt daarom kort besproken. Bovendien wordt met de 

behandeling volledigheid bereikt omdat dan alle grote landbouwbladen aan bod zijn 

geweest. 

‘De nieuwe veldbode’ hanteerde een zakelijke en weinig emotionele 

berichtgeving, ook in het kader van de wederopbouw: de lezers werden uitvoerig 

ingelicht over het beleid en de financiering van de wederopbouw en geïnformeerd over 

cijfers van de verwoestingen en aanbestedingen. 

Het blad zette zich in voor de modernisering van het boerenbedrijf en voor 

mechanisatie en de daaruit voortvloeiende bouwkundige aanpassingen van boerderijen. 

Het besteedde veel aandacht aan de boerderijbouw in de Wieringermeer en de 

Noordoostpolder en publiceerde een groot aantal artikelen met exacte aanwijzingen 

voor stalverbetering, voor het bouwen van brandveilige, hygiënische en effectieve 

stallen en stalinrichtingen en voor het bouwen van moderne gierkelders, kippenhokken, 

varkensstallen, poterbewaarplaatsen en andere bouwonderdelen, juist ook met het oog 

op de wederopbouw van boerderijen. In deze samenhang maakte het blad de lezer ook 

attent op ‘fouten’ die bij de wederopbouw hadden plaatsgevonden, bijvoorbeeld door de 

bouw van te kleine schuren of inefficiënte stallen wat ten koste zou gaan van de 
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kwaliteit van de landbouwproducten.
184

 De boer en boerin moesten volgens ‘De nieuwe 

veldbode’ hun autonomie in de keuze voor bepaalde boerderij- en staltypen en 

inrichtingen niet opgeven bij de wederopbouw. En terecht zouden boeren en hun 

architecten meer voor het praktische dan voor het mooie gaan bij de boerderijbouw. In 

deze samenhang bekritiseerde ‘De nieuwe veldbode’ de centralistische aanpak van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen en uitte het de vrees dat de samenwerking tussen het 

hoofdbureau en de ondergeschikte bureaus niet soepel genoeg zou verlopen.
185

 Maar 

tegelijkertijd gaf het blad Van Eck ruimte om te reageren:  

‘Elke boer is uiteindelijk vrij de stalinrichting te maken, welke hij wenst, doch U zult 

begrijpen, dat wat een boer wenst, lang niet altijd het beste is. [...] Bureau Wederopbouw 

Boerderijen heeft zijn ervaring en draagt deze uit. [...] er mag redelijkerwijs verwacht 

worden, dat althans de deskundige landbouwers dit belang inzien en het streven van 

Bureau Wederopbouw Boerderijen ondersteunen.’
186

 

 

Het blad adviseerde haar lezers om het boek ‘Boerderijen in Nederland’ van de 

Nederlandsche Heidemaatschappij te raadplegen waarin de bouw en inrichting van 

moderne bedrijfsgebouwen behandeld werd.
187

 Ook werd aanbevolen om de activiteiten 

van het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen te Wageningen en, vanaf 

1949, van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie in de gaten te houden 

en werden artikelen van deze instituten gepubliceerd. Bovendien prees het blad het werk 

van de bouwbureaus van de Stichting voor de Landbouw. Traditie noch conventie 

zouden een hoofdrol moeten spelen in de inrichting van doelmatige bedrijfsgebouwen, 

zo was in 1939 afgekondigd.
188

 Deze visie handhaafde het blad ook in de 

wederopbouwperiode met als gevolg dat het nauwelijks aandacht besteedde aan 

kwesties en twijfels over een al dan niet streekgebonden wederopbouw. Voor ‘De 

nieuwe veldbode’ stond vast dat het verlaten van de streektypen om bouw- en 

landbouweconomische redenen als vooruitgang gezien kon worden.
189

 In 1950 vormde 
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het blad dan ook een platform voor Goudswaards pleidooi voor de gelede boerderij.
190

 

En in 1953 presenteerde het blad het nieuwe stalsysteem van de zogenoemde 

‘Cafetariastal’ – een potstal die een individuele verzorging van de koeien garandeerde – 

en het nieuwe stalsysteem van de open loopstal.
191

  

 

Resumé 

 

De berichtgeving en de commentaren in de weekbladen van de standsorganisaties laten 

verschillende visies op de wederopbouw zien waarvoor de bladen direct of indirect 

propaganda maakten.  

Wat de klachten over de wederopbouw betreft, zaten ‘Boer en tuinder’ en ‘Ons 

platteland’ op één lijn. De bladen kwamen vooral op voor de boeren van kleine 

bedrijven uit de zwaar getroffen provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, 

waarvan een relatief groot percentage lid was van een van de confessionele 

standsorganisaties. Dit verklaart dat in een emotionele toon uiterst negatief bericht werd 

over de financieringsregeling, over de traag verlopende wederopbouw met alle gevolgen 

van dien en over een dirigistisch optreden van het Bureau Wederopbouw Boerderijen. 

In de klachten was de oorlog duidelijk aanwezig.  

Daarentegen publiceerde ‘De Landbode’ de klacht dat streektypen met de 

wederopbouw verloren dreigden te gaan, trouwens nog voordat de gelede boerderij op 

het toneel was verschenen. Men was bezorgd dat overal in het land 

Wieringermeerboerderijen gebouwd zouden worden. 

Wat de bladen gemeen hadden, was – en dit is een centraal punt – dat zij de 

oplossing van de problemen van de wederopbouw zagen in het geven van meer ruimte 

voor eigen initiatief aan de particuliere boeren. Opnieuw ging het dus over eigendoms- 

en competentiekwesties van de wederopbouw. Alle drie de bladen toonden een sterk 

geloof in de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de boeren: als deze door het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen maar vrijgelaten respectievelijk ondersteund zouden 

worden, zou het goedkomen. Het beklemtonen van deze zelfredzaamheid en 

zelfwerkzaamheid moet tegelijkertijd begrepen worden als oproep aan de boeren. Bij dit 
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idee speelde eveneens dat de bladen vertrouwden op de gunstige invloed van de 

voorlichting in de bladen en elders. Deze betrof juist kwesties van modernisering en 

traditie. Voor alle bladen was de modernisering van boerderijen vanzelfsprekend. Maar 

zij dachten wel verschillend over het streekeigen bouwen. Terwijl ‘Boer en Tuinder’ 

voor traditionele streekeigen boerderijen bleef pleiten, zette ‘Ons Platteland’ vanaf 1950 

in op gelede boerderijen. Vanuit het regionalisme was ook ‘De Landbode’ eerst 

pleitbezorger van een streekeigen bouwwijze. Het blad ging vervolgens de discussie aan 

over het al dan niet verlaten van het streektype. De discussie vormde een scharnierpunt: 

resultaat ervan was dat ‘De Landbode’ een niet-streekgebonden boerderijbouw 

ondersteunde als onderdeel van het streven naar de modernisering van de landbouw. Dit 

paste bij de samenstelling van het KNLC, dat goed vertegenwoordigd was in kringen 

van grote boeren enerzijds en in Friesland en Groningen anderzijds van waar steeds de 

meeste impulsen waren gekomen voor innovaties in de landbouw. 

Resteren nog ‘De Boerderij’ en ‘De nieuwe veldbode’: als onafhankelijke bladen 

bemoeiden zij zich op een minder strijdbare manier met het beleid van de 

wederopbouw, terwijl de standsorganisaties daarentegen hun bladen duidelijk 

gebruikten om zich – partij kiezend – te mengen in het debat. Van slachtofferschap van 

de boeren door de oorlog was in geen van beide bladen sprake. Wat het verlaten van de 

streektypen betrof en de invoering van nieuwe boerderijvormen stelde ‘De Boerderij’ 

zich terughoudend op en adviseerde ook haar lezers een afwachtende houding. ‘De 

nieuwe veldbode’ was rechtlijniger en tegelijk radicaler: voor het blad was het 

behouden van traditionele streektypen geen optie en daarmee ook geen punt van 

discussie.  

In hoeverre de bladen de boeren en het BWB, maar ook de andere actoren van de 

wederopbouw daadwerkelijk raakten en welke effecten zij daarmee op de wederopbouw 

hadden, kan met de beschikbare bronnen niet achterhaald worden. Uit de in het kader 

van dit onderzoek gevoerde interviews met gedupeerde boeren en boerinnen blijkt 

echter dat er zeker draagvlak was voor de modernisering van de bedrijven (zie paragraaf 

5.7). En minstens op één punt hadden de bladen directe invloed op het debat aan ‘de 

top’: Van Eck maakte zich reeds in 1947 ernstige zorgen over de negatieve berichten in 

de bladen van de CLO’s die hij als ‘perscampagnes [...], welke gericht zijn tegen mijn 

bureau’ beschouwde en die naar zijn mening de acceptatie van het wederopbouwwerk in 
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gevaar zouden kunnen brengen. Hij vroeg het College van Algemeene Commissarissen 

voor de Wederopbouw daarom herhaaldelijk om verhoging van de financiële middelen 

om de noodvoorzieningen te verbeteren en daarmee de boeren beter tevreden te 

stellen.
192

 Of hij deze middelen ook kreeg, is onduidelijk. Wel ging het BWB zich met 

de verbetering van de noodvoorzieningen bemoeien. 

 

Bij de verschillende actoren die tot nu toe behandeld zijn, ging het – naast de uiterlijke 

vormgeving van de boerderijen – steeds over het bedrijfsgedeelte. De volgende 

paragraaf is gewijd aan de actoren die zich met het woongedeelte bezighielden. Ook 

deze kwamen uit de kring van de landbouworganisaties. 

 

5.5 ‘Gesouffleerd door de vrouw-boerin’ – de rol van vrouwen bij de 

wederopbouw
193

 

 
‘In het najaar 1945 zijn enige boerinnen naar het departement van Landbouw te den Haag 

toe gekomen – zonder zich aan te melden of wat ook. Zij kwamen maar eens om te 

zeggen, hoezeer zij als huisvrouw van het boerenbedrijf belangstelling hadden voor – en 

belang bij de plannen over herbouw-, nieuwbouw van de verwoeste boerderijen’, 

 

zo beschreef een medewerker van het Ministerie van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening in 1946 een actie van boerinnen die een rol wilden gaan spelen bij 

de wederopbouw.
194

 De actie was ontstaan op initiatief van enkele individuele vrouwen 

en werd als spontaan en amateuristisch beschreven. Het is onduidelijk of de vrouwen 

destijds op het ministerie geadviseerd werden om grootschaliger en beter doordacht te 

werk te gaan, of dat hun bezoek aan het ministerie deel uitmaakte van reeds bestaande 

grotere plannen. De activiteiten van vrouwen bij de wederopbouw van boerderijen 

zouden echter juist opvallen door grootschalige organisatie en doordachte argumenten. 

Uiteindelijk droegen deze bij aan de modernisering en rationalisering van boerderijen.  
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In deze paragraaf beschrijf ik de eisen van de vrouwen aan de wederopbouw van de 

boerderijen, contextualiseer en analyseer ik de totstandkoming van die eisen, en laat ik 

zien welke invloed de vrouwen daadwerkelijk hebben gehad op de bouw. In de analyse 

worden achterliggende machtsrelaties blootgelegd die verstrengeld waren met kennis. 

De vraag die daarbij gesteld wordt is door wie precies welke kennis werd geproduceerd 

en door wie die kennis als betekenisvol werd geclassificeerd.
195

  

 

5.5.1 Studiecommissies voor de wederopbouw 

 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog waren ongeveer 50.000 boerinnen lid van diverse 

plattelandsvrouwenbonden. Opgericht in de jaren twintig en dertig van de twintigste 

eeuw hadden de bonden zich van begin af aan ingezet voor de verbetering van de 

leefomstandigheden op het platteland. Voor dit doel werden verschillende activiteiten 

georganiseerd, zoals lezingen en cursussen op opvoedkundig, huishoudelijk en sociaal 

gebied. Ook verrichtten de leden veel werk om de ontwikkeling van de vrouwelijke 

plattelandsbevolking te bevorderen, onder meer door de oprichting van kleuterscholen, 

leeszalen en consultatiebureaus en door nauwe contacten te onderhouden met het 

landbouwhuishoudonderwijs.
196

 Met de oprichting van de Centrale van Boerinnen en 

andere Plattelandsvrouwenorganisaties (kortweg Centrale) in 1946, kregen de bonden 

een overkoepelende organisatie en een gezamenlijke spreekbuis.  

Een van de eerste activiteiten van de Centrale was om een grootschalig en geheel 

Nederland omvattend project te coördineren rond de wederopbouw van boerderijen. Het 

project was in het najaar van 1945 geïnitieerd door het hoofdbestuur van de 

Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen (vanaf 1946: 

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen) en werd een jaar later overgenomen door de 

Centrale. Het project hield concreet in dat via speciaal opgerichte provinciale 

studiecommissies de eisen van plattelandsvrouwen aan de wederopbouw van 

boerderijen verzameld werden om uiteindelijk aan het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen doorgegeven en bovendien gepubliceerd te worden.
197

 Ook al waren 

sommige provincies, zoals Friesland, veel minder getroffen door verwoestingen dan 

andere, zoals Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, met samen alleen al meer dan 
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zesduizend verwoeste boerderijen, toch werden in iedere provincie studiecommissies 

opgericht. Zij bestonden telkens uit drie tot zeven vrouwen: boerinnen van de 

plattelandsvrouwenverenigingen waarbij de voorkeur werd gegeven aan boerinnen van 

verwoeste boerderijen, minstens één lerares uit het landbouwhuishoudonderwijs en 

soms een maatschappelijk werkster. De deelname van leraressen was onder andere van 

belang omdat zij via hun leerlingen gemakkelijk de eisen die aan de wederopbouw 

werden gesteld, konden inventariseren. Bovendien werd erop toegezien dat de 

verschillende godsdiensten representatief vertegenwoordigd waren binnen de 

commissies.
198

 Voor de opinievorming had de Centrale speciale punten geformuleerd 

waaraan de studiecommissies aandacht zouden moeten besteden: 

‘1. Bepalen van het bestaande woontype. 2. Nagaan, welke fouten of tekorten er bestaan. 

3. Vaststellen van de meest practische bouw voor het woonhuis. 4. Het aantal vertrekken 

en de ligging t.o.v. elkaar. 5. Woonkeuken, of keuken en woonkamer. 6. Ligging en 

inrichting keuken, kelder, de wasplaats e.a. bergruimten (brandstof, opslag groenten, 

aardappelen) t.o.v. elkaar. 7. Verbinding woonhuis en bedrijfsgedeelte. 8. Betimmering 

ramen, deuren, plinten, hoeken enz. 9. Welke verbeteringen en vereenvoudigingen zijn 

gewenst in verband met een ook voor de toekomst te verwachten tekort aan 

huishoudelijke hulp?’
199

 

 

Twee dingen vallen op die kenmerkend zijn voor de vrouwelijke inbreng bij de 

wederopbouw van boerderijen. Het eerste betreft de genderspecifieke toe-eigeningen 

van ruimte door een focus op het woongedeelte van de boerderij en daarbij dus de 

veronachtzaming van het bedrijfsgedeelte. Het woongedeelte werd beschouwd als het 

domein van de vrouw en het bedrijfsgedeelte als het domein van de man. Uit onderzoek 

blijkt echter dat deze strikte gendersegregatie langs de scheidslijn tussen huishouden en 

bedrijf veel eerder ideaaltypisch was dan dat er in de alledaagse sociale realiteit door de 

plattelandsvrouwen rekening mee werd gehouden.
200

 Ten tweede werd een analyse 

verwacht van de situatie vóór de verwoesting en een probleemgeoriënteerde aanpak van 

de wederopbouw. Hiervoor moesten de vrouwen teruggrijpen op kennis die ze hadden 

opgedaan door jarenlange ervaring op de boerderijen en in het genderspecifieke 

huishoudonderwijs. 
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5.5.2 Genderspecifieke toe-eigening van ruimte 

 

De stereotype genderspecifieke toe-eigening van ruimte staat in de traditie van 

opvattingen die door landbouwhuishoudscholen en verenigingen werden uitgedragen. 

Nadat in 1909 de eerste huishoudcursus voor boerinnen en boerendochters aangeboden 

was, werden er sinds 1913 landbouwhuishoudleraressen opgeleid om 

plattelandsvrouwen te onderwijzen en werden er landbouwhuishoudscholen opgericht. 

Hier werden jonge plattelandsvrouwen – meestal gedurende twee jaar – opgeleid en 

voorbereid op hun toekomstige rol als moeder, huisvrouw en boerin. Voor volwassen 

vrouwen was het mogelijk om verkorte cursussen met vergelijkbare leerstof te 

volgen.
201

 In het onderwijs werd ook ingegaan op de landbouw, maar een ‘tweede boer’ 

moesten de leerlingen niet worden. De opleiding hield een duidelijke – ideaaltypische – 

scheiding aan tussen het werkterrein van de vrouw en dat van de man, zoals Margreet 

van der Burg heeft laten zien in haar onderzoek naar het onderwijs aan 

plattelandsvrouwen.
202

 Aan de invulling van het onderwijs lag het burgerlijke ideaal ten 

grondslag dat vrouwen zich op de eerste plaats moesten bezighouden met het gezin, het 

huishouden en de agrarische gemeenschap – een ideaal dat in landbouwkringen grote 

weerklank vond, vooral onder landeigenaren en boeren met grote bedrijven. De rol van 

de boerin als huisvrouw en moeder had naar hun mening een positieve invloed op het 

welzijn van het boerengezin en daarmee op het welzijn van de hele 

plattelandsgemeenschap. Vrouwen werd een natuurlijke deugd en moraal toegedicht die 

zij moesten doorgeven aan hun kinderen. Dat zouden ze echter alleen kunnen doen als 

ze een ‘beschaafd’ leven leidden met daarmee overeenkomstige werkzaamheden. 

Hierbij hoorde zeker geen ruw en hard werk op het land.
203

 Dit ideaal kon echter niet 

een-op-een toegepast worden op de sociale realiteit in de agrarische sector. Veel 

bedrijven waren immers afhankelijk van het kosteloos meewerken van boerinnen en 

boerendochters, met name in de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog en tijdens de 

oorlog. Ook de aanname dat vrouwen na de oorlog – onder invloed van de verdere 
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mechanisatie en modernisering – nauwelijks meewerkten op het boerenbedrijf is 

onhoudbaar, zoals Van der Burg en Lievaart aantonen.
204

 

Terwijl het landbouwhuishoudonderwijs opleidde tot het vrouwelijke 

werkdomein, richtte het agrarisch onderwijs voor mannen zich op het bedrijf, het 

mannelijke domein. Hierdoor ontstond een gendersegregatie die verhinderde dat de 

boerderij – vooral door mannen – gezien werd als één geheel waarvan de twee 

onderdelen, het woon- en het bedrijfsgedeelte, door onderling afhankelijke en 

overlappende werkterreinen onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.
205

 De twee 

typen beroepsopleiding voor de landbouw zouden tot in de jaren zestig strikt gescheiden 

blijven. In overeenstemming met het opleidingscurriculum van het 

landbouwhuishoudonderwijs lag ook bij de activiteiten van de 

plattelandsvrouwenverenigingen de nadruk op de rol van de vrouw als moeder en 

huisvrouw en daarmee op taken die in het woongedeelte werden uitgevoerd. 

 

5.5.3 Eisen aan de wederopbouw op verschillende platforms 

 

De door de provinciale studiecommissies via enquêtes en interviews verzamelde data 

bevatten zeer gedetailleerde informatie over de woongedeeltes van de nieuw te bouwen 

boerderijen.
206

 Er was een nogal uiteenlopend wensenpakket ontstaan omdat de 

opvattingen per streek verschilden, maar over een groot aantal basale zaken was men 

het eens.
207

 Hierbij hoorden normen over het aantal en de grootte van de kamers in het 

woongedeelte. Deze werden met de bovengenoemde adviescommissies voor de 

wederopbouw besproken.
208

 De normen aangaande de woninginhoud werden 

uiteindelijk vastgelegd in de richtlijnen van de overheid voor de wederopbouw. 

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf mocht de woninginhoud tussen 315 en 600 

kubieke meter zijn. Voor kleinere bedrijven met gezinnen van meer dan zeven personen 

gold dat de woningen per twee kinderen 25 kubieke meter groter mochten worden 
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gebouwd dan de richtlijnen voorschreven, en wel tot een maximum van 400 kubieke 

meter.
209

 

Andere zaken die de vrouwen hadden geïnventariseerd, zoals – onder andere – de 

dringende wens kleine roedenindelingen van de ramen te vermijden omdat dit de 

boerderijen te donker maakte en de ramen moeilijk schoon gehouden konden worden, 

werden echter niet opgenomen in de richtlijnen. A.C. Wiersma-Risselada, die zowel 

binnen de Centrale als ook binnen de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 

bestuursfuncties had en een vurig voorstander was van de medewerking van vrouwen 

aan de wederopbouw, merkte in 1946 dan ook op niet tevreden te zijn over de 

samenwerking met de adviescommissies van het Bureau Wederopbouw Boerderijen. 

Deze richtten zich vooral op het bedrijfsgedeelte, het terrein van de boer, en 

verwaarloosden het woongedeelte (afb. 5.11).
210

 

In het kader van de individuele aanpak van de wederopbouw ter plekke zouden de 

geïnventariseerde eisen van de vrouwen echter wel ruime toepassing vinden. Het blijkt 

dat ook de overheid hier kansen zag. Het Ministerie van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening had zich ervoor ingezet dat landbouwhuishoudleraressen aan de 

studiecommissies voor de wederopbouw deelnamen.
211

 Naast hun functie als 

inventariseerders konden zij nieuwe ideeën over de indeling en inrichting van 

boerenwoningen inbrengen in de studiecommissies. Bovendien konden zij de 

uiteindelijk vastgelegde eisen van de studiecommissies aan de wederopbouw via hun 

leerlingen gemakkelijk verspreiden en daarmee de individuele boerinnen ter plaatse 

bereiken. Dit strookte met de verwachtingen van hun taken als lerares; men verwachtte 

van de leraressen dat zij boerenfamilies bezochten om de verschillende regionale 

levensomstandigheden te leren kennen, waaruit zij dan weer de behoeftes van hun 

leerlingen zouden kunnen afleiden. Ook moesten de leraressen ter plaatse individueel 

advies geven. 
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In 1946 en 1949 werden twee brochures gepubliceerd met gedetailleerde 

samenvattingen van de door de studiecommissies verzamelde eisen van vrouwen aan de 

wederopbouw: ‘Het aandeel der vrouw bij de wederopbouwboerderijen’ en ‘De boerin 

en haar huis’.
212

 De eerste publicatie werd uitgegeven door de Nederlandse Bond van 

Plattelandsvrouwen en rapporteerde over de eerste bevindingen van de 

studiecommissies. Deze zijn in de tweede publicatie, uitgegeven door de Centrale in 

samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 

verder uitgewerkt. De publicaties waren met name gericht tot (gedupeerde) boerinnen 

en tot architecten en aannemers en dienden als handleiding bij de individuele aanpak 

van de wederopbouw. De wederopbouw moest vooral leiden tot een efficiënte indeling 

van het woongedeelte, hygiëne en moraal. In beide publicaties was voor een 

argumentatie en presentatie gekozen die de oude en de nieuwe boerderijen tegenover 

elkaar stelden. Daarbij werd de focus gelegd op de gebreken van de oude boerderijen: 

‘Bij de indeling van het woongedeelte streve men naar een perfectionering van de 

bestaande goede vormen, were men de fouten en vulle men de tekorten aan, die in 

bestaande woningen in de loop der tijden door verandering van woonzeden naar voren 

zijn gekomen.’
213

 

 

In principe gold voor woningen al voor de oorlog de Woningwet.
214

 Deze wet schreef 

hygiëne en veiligheidsvoorwaarden voor en eiste grotere woningen. Ook het bouwen 

van bedsteden was verboden. In ‘De boerin en haar huis’ werd echter gesteld dat sinds 

de invoering van de Woningwet de vooruitgang ‘op het platteland verre bij die in de 

stad ten achter [bleef]’.
215

 De wederopbouw bood nu de kans om het woongedeelte 

wezenlijk te verbeteren. Zo wilden de boerinnen niet langer: 

‘a. bedsteden. b. onafgescheiden slaapplaatsen voor jongens en meisjes. c. de w.c. in de 

stal of buiten. d. de open verbinding van de trap naar de zolder vanuit woonvertrek of 

opkamer. e. slaapplaatsen boven de kelder waarvan de vloer onvoldoende isoleert. f. 

rechtstreekse betreding van het woonvertrek zonder gang of portaal.’
216
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Onvoldoende waren:  

‘a. het aantal slaapplaatsen, de was- en badgelegenheid. b. de licht- en luchtverversing. c. 

de watervoorziening in het gehele huis. d. de afvoer van afvalstoffen. e. het aantal vaste 

kasten voor kleding, keukengerief en werkmateriaal. f. de scheiding van de zolder tussen 

woon- en bedrijfsgedeelte.’
217

 

 

De argumenten werden in een tweede oplage van ‘De boerin en haar huis’ uit 1956 nog 

ondersteund door foto’s die de oude slechte en de nieuwe goede situatie tegenover 

elkaar plaatsten (afb. 5.12).
218

 Het aanhalen van ‘fouten en tekorten’ uit het verleden 

duidt op ervaringskennis die de vrouwen door de dagelijkse praktijk van het 

huishoudelijke werk in het woongedeelte hadden opgedaan.
219

 Ervaringskennis bleek 

als enige argument echter onvoldoende te zijn. Om de eisen van de boerinnen te 

onderbouwen, werden de invloed en de expertise van landbouwhuishoudleraressen 

aangehaald. De eisen van de vrouwen aan de wederopbouw zouden zijn bevorderd 

‘dank zij de voorlichting door het Landbouwhuishoudonderwijs en het 

verenigingsleven’ die de kringloop van kennisoverdracht van moeders op dochters – en 

daarmee de reproductie van gelijkblijvende kennis – voor een belangrijk deel aanvulden 

dan wel doorbraken.
220 

 

Het geïnstitutionaliseerde onderwijs als plaats waar kennis werd geproduceerd, 

legitimeerde de eisen van de vrouwen, in het bijzonder op het gebied van de efficiënte 

indeling en inrichting van het woongedeelte. De rijksopleidingsschool voor 

landbouwhuishoudleraressen ‘Nieuw Rollecate’ in Deventer had berekend hoeveel tijd 

en energie bespaard zou kunnen worden in de nieuwe boerderijen ten opzichte van de 

oude. Sommige van de resultaten, waarvoor het huishoudelijke werk in verschillende 

stappen was gedeconstrueerd, werden gepubliceerd in ‘Het aandeel der vrouw bij de 

wederopbouwboerderijen’: 

‘Zo betekent b.v. een aanvoer van dweil- en waswater op de eerste verdieping een 

besparing van 43 uren per jaar gerekend naar 10 emmers per week á 10 kg water over een 

afstand van 5 meter [die men zou moeten maken als men de emmers via de trap naar 

boven zou moeten brengen zoals in de oude boerderijen]. Hetzelfde geldt ten aanzien van 

de afvoer op de eerste verdieping. Komt de kelderdeur niet in de keuken uit en loopt men 

naar schatting dagelijks 10 x naar de kelder over een afstand van 2 ½ m. heen en terug, 
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dan wordt dat per dag 50 m. Bovendien maakt men daarbij telkens twee deuren open. 

Hierop is te beperken door de kelderdeur in de keuken te laten uitkomen.’
221

 

 

En, om nog een ander voorbeeld te noemen dat van belang bleek: de invoering van 

centrale verwarming zou 3750 werkminuten (62,5 werkuren) per jaar besparen omdat de 

boerinnen dan geen kachels meer hoefden te stoken.
222

 

Hiermee werd een analytische dimensie toegevoegd aan de ervaringskennis die in 

deze vorm niet nieuw was.  

 

5.5.4 Rationalisering van het huishouden 

 

Zoals elders hield men zich ook in Nederland sinds het begin van de jaren twintig bezig 

met het rationele huishouden. Uitgangspunt waren de publicaties van de Amerikaanse 

Christine Frederick, die ervoor pleitte om inzichten uit de bedrijfseconomie toe te 

passen op het huishouden; de huisvrouw moest optreden als een manager en werken 

volgens een efficiënt werkschema.
223

 In 1928 verscheen onder de titel ‘De denkende 

huisvrouw. Nieuwe inzichten’ een Nederlandse vertaling van Fredericks boek 

‘Household Engineering. Scientific Management in the Home’ uit 1915.
224

 Ook het 

werk over de ‘neue Haushalt’ van de Duitse econome Erna Meyer, waarin zij – 

concreter dan Frederick – liet zien wat rationalisering in de huishoudelijke praktijk 

betekende en waarin zij de huishoudelijke arbeid in deeltaken opdeelde, verscheen in 

1929 in het Nederlands als ‘De nieuwe huishouding’.
225

 Theda Mansholt (1879-1956), 

directrice van het opleidingsinstituut ‘Rollecate’ en tante van de latere minister Sicco 

Mansholt, had het voorwoord van deze Nederlandse versie geschreven. Dit laat al 

vermoeden welke belangrijke rol rationalisering van het huishouden op deze school zou 

gaan spelen. In 1930 werd het lesprogramma op de ‘Rollecate’ aangepast aan het ‘goed-

doordacht-huishouden’ zoals Theda Mansholt, een van de belangrijkste voorvechters 

van de rationalisering, het noemde.
226
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Rationalisering betekende ook aandacht voor de keukeninrichting. Op basis van 

het concept van ‘efficiency’ had Frederick een keuken ontworpen die klein, 

overzichtelijk en praktisch was ingericht met als doel dat de huisvrouw haar 

werkzaamheden in een logische volgorde en zonder veel heen en weer geloop, bukken 

en rekken kon verrichten.
227

 In Duitsland vond dit concept in 1926 navolging in het 

beroemde keukenontwerp van de architecte Margarete Schütte-Lihotsky, de Frankfurter 

Küche. In Nederland werd, nadat op verschillende plekken en manieren 

geëxperimenteerd was, een rationele keuken ontworpen die de firma Bruynzeel in 1938 

in serieproductie nam.
228

 Het ontwerp hield rekening met de gebruikseisen van 

huisvrouwen. Efficiëntie, hygiëne en comfort stonden voorop. De basiselementen 

bestonden uit een aanrecht met twee onderkasten en in het midden een gootsteen. Vaak 

zat bovenin de rechterkast een uitschuifbare snijplank. Gootsteen en aanrechtblad waren 

van kunststeen, en onder de gootsteen was een rekje om emmers en dergelijke op te 

zetten. Deze basisopstelling kon aangevuld worden met meer onderkasten, bovenkasten, 

grote staande kasten en ook pannenrekken. Door gestandaardiseerde afmetingen en 

uitwisselbaarheid van de elementen kon de keuken gemakkelijk toegepast worden in de 

bouw.  

De ‘Bruynzeelkeuken’ kwam terecht in veel naoorlogse sociale woningbouw, 

vaak echter niet in de oorspronkelijke versie maar in kleinere, eenvoudiger en 

goedkopere uitvoeringen. Ook in boerderijen werden ‘Bruynzeelkeukens’ ingebouwd. 

De mogelijkheid om de losse keukenelementen op verschillende wijze, al naar gelang 

de beschikbare ruimte, te combineren was daarbij een groot voordeel.
229

 In boerderijen 

kwamen immers verschillende keukentypes voor, zowel werkkeukens als woonkeukens 

met twee functies (keuken en woonkamer) in één ruimte, waardoor er soms meer en 

soms minder plek beschikbaar was voor de inrichting. Dit gold ook voor de 

wederopbouwboerderijen. De studiecommissies hadden zowel argumenten voor de 

werkkeuken als argumenten voor de woonkeuken geïnventariseerd. De uiteindelijke 

keuze ‘zal afhangen […] van wat gebruikelijk is in een bepaalde streek, van de grootte 

der woning en de financiële draagkracht der a.s. bewoners’, kondigde Wiersma-
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Risselada aan in ‘Het aandeel der vrouw bij de wederopbouwboerderijen’. Ook stelde ze 

een derde versie voor: een woonkamer met aangrenzende keukennis die afgesloten kon 

worden met een schuifdeur of gordijn.
230

 Al deze drie mogelijkheden werden bij de 

wederopbouw daadwerkelijk gerealiseerd waarbij de eerste twee het meest 

voorkwamen.
231

 We kunnen ervan uitgaan dat bij de inrichting lang niet altijd de 

‘Bruynzeelkeuken’ werd toegepast, maar wel dat de keukeninrichting in de 

wederopbouwboerderijen hetzelfde principe van efficiëntie, hygiëne en comfort volgde. 

Dat werd aanbevolen in ‘De boerin en haar huis’ waarin nauwkeurige details waren 

opgenomen, onder andere voor wat betreft aanrecht en gootsteen. Deze moesten een 

hoogte hebben van 75-85 centimeter, het aanrecht moest minstens 200 centimeter lang 

zijn, de lengte van de gootsteen 60 centimeter en de afstand van de goed verchroomde 

kraan tot de gootsteen 50 centimeter. Deze moest van graniet, asbestcement, kunststeen, 

roestvrij staal of geglazuurd aardewerk zijn en de hoeken dienden hol gelegd te worden. 

Naast de gootsteen kon een vast zeepbakje in tegelvorm in de muur worden 

aangebracht. De afstand tot het fornuis en de keukenkasten moest zo gering mogelijk 

zijn.
232

 

 

5.5.5 Effecten op de wederopbouw 

 

Dat de twee bovengenoemde brochures daadwerkelijk gebruikt zijn bij de wederopbouw 

en de eisen van de plattelandsvrouwen voor een aanzienlijk deel gerealiseerd werden, 

blijkt niet alleen uit de interviews die ik met architecten van de wederopbouw gevoerd 

heb,
233

 maar is ook te zien in de enkele niet-verbouwde wederopbouwboerderijen die 

nog in Nederland staan. De boerderijen verschilden weliswaar per streek, omdat bij de 

wederopbouw in de meeste gevallen traditionele vormen werden toegepast, maar er 

waren bepaalde karakteristieken die in het hele land voorkwamen. Achter de voordeur 

van het woongedeelte bevond zich meestal een gang met een lambrisering van 

betonemaille die gemakkelijk schoongehouden kan worden. Vanuit deze gang – de 

                                                 
230

 Wiersma-Risselada, Het aandeel der vrouw, 7. Zie ook Wiersma-Risselada, A.C., ‘Woonhuis of kamer 

met kooknis’, De Plattelandsvrouw 5 (1947) 7, 102-103. 
231

 F. Sander: ‘Wederopbouw Boerderijen 1940-1956’, in: RCE, SHBO/collectie BWB, zonder inv.nr. De 

werkkeuken werd vooral in de noordelijke provincies, in Zeeland en verder bij kleine bedrijven 

gerealiseerd. 
232

 Centrale van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwenorganisaties/Ministerie van Landbouw, Visserij 

en Voedselvoorziening, De boerin en haar huis (1949), 35. 
233

 Interview Oldhoff, interview Rikken; zie ook interview Van Rijsbergen. 



229 

 

woning is hierdoor redelijk tochtvrij – kan men de kamers bereiken. Dit zijn op de 

benedenverdieping een werk- of woonkeuken met aanrecht met gootsteen en meerdere 

(inbouw)kasten, één of twee woon-, zit- of werkkamers, vaak met inbouwkasten, soms 

een slaapkamer, soms een badcel, een toilet en een spoelkeuken als verbinding tussen 

het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte. Op de bovenverdieping zijn meerdere 

slaapkamers die over inbouwkasten en soms over een wasbak beschikken. Soms is er 

ook een badkamer. De slaapkamers hebben allemaal een rechtstreekse verbinding met 

een overloop of portaal waarop de trap uitkomt. Verdiepingshoogtes van minstens 2,50 

meter en grote ramen zorgen voor voldoende verlichting en ventilatie. Door 

spouwmuren zijn de boerderijen goed geïsoleerd. 

Aangezien de oude verwoeste boerderijen gemiddeld zo’n 65 jaar oud waren, 

betekende de wederopbouw vaak ingrijpende vernieuwingen. Dit betrof vooral kleine 

bedrijven die voor de oorlog bijvoorbeeld nog woongedeeltes van halfsteensmuren 

zonder trasraam
234

, tegelvloeren in het zand, lage verdiepingshoogtes, bedsteden, 

slaapplekken op open zolders en onvoldoende verlichting en ventilatie hadden: ‘Slechts 

enkele der voornaamste gebrekken, welke de woningen aankleven’, zoals A.D van Eck 

benadrukte.
235

 En ook met de stallen was het vaak slecht gesteld geweest. Het verbaast 

in deze context dan ook niet dat sommige boerengezinnen het betreurden om geen 

verwoeste boerderij te hebben en dus niet in aanmerking kwamen voor wederopbouw. 

Bij de realisatie van de eisen van de boerinnen waren er wel zekere restricties: 

terwijl de boerinnen idealiter uitgingen van elektriciteit was 28 procent van de 

Nederlandse boerderijen in 1947 nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit 

veranderde in de meeste regio’s ook niet direct met de wederopbouw. Weliswaar was 78 

procent ook niet aangesloten op het algemene waterleidingssysteem,
236

 maar dat 

betekende niet dat er niet ook waterleidingen en sanitaire inrichtingen ingebouwd en in 

gebruik genomen konden worden. Immers kon met eigen (elektrische) pompsystemen 

water in omloop gebracht worden. De ‘luxelijst’ van het BWB/de Afdeling 

Boerderijenbouw kon verdere beperkingen betekenen. Al eerder in dit boek is uitgelegd 
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dat deze ‘luxelijst’ opgesteld was om de wederopbouw financieel mogelijk te maken. 

Hierop werden alle extra’s vermeld die, indien gewenst, in ieder geval door de eigenaar 

zelf, en dus zonder ondersteuning door de overheid, betaald moesten worden. De extra’s 

betroffen ook het woongedeelte, ik noem hier enkele voorbeelden: centrale verwarming 

tenzij voorheen aanwezig; meer dan één toilet in de woning; badkuipen en dubbele 

(vanaf 1950 ook enkele) wastafels tenzij voorheen aanwezig; elektriciteitsleidingen 

tenzij voorheen aanwezig; meer dan één lichtpunt en één stopcontact in 

woonvertrekken, met uitzondering van de woonkeuken waar twee lichtpunten konden 

komen en de ‘voornaamste woonvertrekken’ waar twee stopcontacten mochten worden 

aangebracht; lichtpunten in kasten.
237

  

 

5.5.6 Resumé 

 

De wederopbouw van boerderijen werd door de boerinnenorganisaties als kans gezien 

om boerenwoningen grondig te verbeteren en om daarbij de boerinnen zelf aan het 

woord te laten komen en te activeren. 

De door de studiecommissies verzamelde eisen aan de wederopbouw waren 

gebaseerd op ervaringskennis die boerinnen door jarenlange werkervaring hadden 

opgedaan. Anderzijds lag er kennis aan ten grondslag die door genderspecifieke 

landbouwhuishoudopleidingen was ontstaan. De opleidingen propageerden een 

gendersegregatie langs de scheidslijn tussen huishouden en bedrijf die bij de 

wederopbouw bleek uit de onvoorwaardelijke focus op het woongedeelte en hierdoor 

zelfs nog versterkt werd. Boerinnen die geen lid waren van de 

plattelandsvrouwenverenigingen, of op een andere manier contact hadden met de 

verenigingen of met het landbouwhuishoudonderwijs, werden naar alle 

waarschijnlijkheid niet ondervraagd over de wederopbouw. De verenigingen en het 

landbouwhuishoudonderwijs waren toonaangevend; het waren leden van 

plattelandsvrouwenverenigingen en leraressen die de centrale rol innamen bij het 

inventariseren, selecteren, aanvullen en beschikbaar stellen van de eisen aan de 

wederopbouw. Daarmee zijn zij te zien als elites die de eisen aan de wederopbouw 
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uiteindelijk bepaald hebben. De modernisering en rationalisering van de boerderijen 

stond hierin centraal. In deze samenhang werd dan ook afstand gedaan van traditionele 

boerderijvormen. In de publicatie ‘De boerin en haar huis’ van 1949 is weliswaar een 

hoofdstuk opgenomen met een beschrijving van historische boerderijtypen in 

Nederland, maar dit is gedaan om de lezeressen er juist van te overtuigen dat deze typen 

om nieuwe oplossingen vroegen. Bij de modernisering zou men kunnen ‘dóórbouwen 

[…] op een oer-oude boeren-traditie’ door te streven naar eenzelfde ‘sterke, eerlijke en 

natuurlijke geest’, maar zeker niet door oude vormen te kopiëren, wat weinig anders zou 

zijn dan een ‘naäpen’, een ‘ijdel spel, geesteloos en zonder diepere inhoud’.
238

 De 

eerder geciteerde tirades van Goudswaard over de streekeigen wederopbouw in de 

context van zijn pleidooi voor de gelede boerderij in 1950 doen hieraan herinneren. En 

het verbaast dan ook niet dat hij de – volgens hem – voorbeeldige houding van de 

vrouwelijke actoren bij de wederopbouw prees.
239

 Er kan hier echter niet uitgegaan 

worden van een homogene houding: zo waren er provinciale studiecommissies die 

adviseerden om de streektypische boerderijen te behouden. En enkele jaren later 

verscheen in ‘De Plattelandsvrouw’ een artikel waarin ‘moderne boerderijen volgens de 

oude traditie’ worden aangeprezen – de actuele praktijk zou bewijzen dat streektypen 

heel goed aan moderne eisen zouden kunnen worden aangepast.
240

 

Gestuurd of tenminste toch wel geadviseerd door de bovengenoemde elites 

konden boerinnen in het kader van de wederopbouw de rol van coproducenten van de 

boerenwoningen innemen. Hetzelfde bedoelde een journalist van de ‘Nieuwe 

Rotterdamse Courant’ in 1946 toen hij sprak over de boerin als souffleuse van de 

architect.
241

 Er werd op verschillende manieren ‘gesouffleerd’: door invloed uit te 

oefenen op de richtlijnen van de wederopbouw en door individuele onderhandelingen 

met architecten en aannemers, waarbij de twee hier beschreven publicaties als 

handleiding dienden. Eerder, in 1934, was de brochure ‘De plattelandswoning’ 

verschenen, tevens bedoeld als handleiding voor de bouw en inrichting van het 
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woongedeelte van de boerderij. Het betreft een publicatie van H.A. de Vries, lerares aan 

de Rijkslandbouwhuishoudschool ‘Nieuw Rollecate’, en de architect Jan Jans. Aan het 

voorwoord had Theda Mansholt meegeschreven. Uit het taalgebruik van deze brochure 

valt af te lezen dat de taak van vrouwen voornamelijk gezien werd in het juiste gebruik 

van het woongedeelte. Het bouwen was een zaak van (mannelijke) architecten. En deze 

werden door Jans en De Vries duidelijk gevraagd om streekeigen hoofdvormen te 

bouwen.
242

 In de publicaties die hierboven zijn besproken, is dit geen punt van 

discussie. 

Terwijl ‘Het aandeel der vrouw bij de wederopbouwboerderijen’ uit 1946 

uitsluitend gericht was op de wederopbouw, moesten met ‘De boerin en haar huis’ ook 

diegenen bereikt worden die ‘in de toekomst zich hebben bezig te houden met het 

ontwerpen, bouwen en inrichten van boerenwoningen’.
243

 Na de wederopbouw van de 

verwoeste boerderijen zou de interesse in de woningbouw bij de plattelandsvrouwen 

nog toenemen; vanaf de late jaren veertig organiseerden de 

plattelandsvrouwenorganisaties regelmatig tentoonstellingen en speciale 

voorlichtingsavonden over praktische woningen en inrichtingen en het doelmatige 

gebruik daarvan. Zo bijvoorbeeld ook in Zeeland na de watersnoodramp van 1953.
244

 

Ook werden, ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening, in verschillende delen van het land modelwoningen ingericht. De 

voorlichting werd verzorgd door leraressen en speciale huishoudconsulentes.
245

 In 1956, 

toen ook de laatste verwoeste boerderijen wederopgebouwd waren, verscheen een 

tweede bewerkte druk van ‘De boerin en haar huis’. C.W. Willinge Prins-Visser, 

hoogleraar bij de in 1952 opgerichte opleiding landbouwhuishoudkunde aan de 

Wageningse Landbouwhogeschool, had voor deze tweede druk aanvullingen 

verzorgd.
246

 De opleiding speelde een belangrijke rol bij de huishoudelijke voorlichting 

in het kader van de streekverbetering vanaf het midden van de jaren vijftig. Er kan van 

uitgegaan worden dat de eisen van de plattelandsvrouwen, die voor de wederopbouw 
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verzameld waren, ook in dit kader van betekenis bleven – een aanname die eerder 

verwoord is door historicus Erwin H. Karel.
247

  

Een vergelijking met de activiteiten van vrouwen op het gebied van de 

woningbouw in de stad laat zien dat de strategieën van de Nederlandse Vereniging van 

Huisvrouwen en van vrouwenadviescommissies in de woningbouw, die gericht waren 

op de stedelijke context, kort na de Tweede Wereldoorlog overeenkomsten vertonen 

met de strategieën van de plattelandsvrouwen.
248

 Een nauwere samenwerking tussen de 

plattelandsvrouwen en de vrouwen in de steden kan in het kader van de wederopbouw 

echter niet aangetoond worden.  

 

5.6 De wederopbouw van boerderijen als beschavingsoffensief 

 

Modernisering en rationalisering stonden voor de landbouworganisaties over het 

algemeen voorop bij de wederopbouw. Wederopbouwboerderijen moesten een 

eigentijdse bedrijfsvoering toelaten, waarvoor de traditionele streektypen ook wel 

verlaten mochten of moesten worden – dit standpunt tekende zich in de loop van de 

wederopbouw (met uitzonderingen) steeds duidelijker af. Maar het ging er niet slechts 

om dat de nieuwe boerderijen een eigentijdse bedrijfsvoering moesten tóelaten: de 

nieuwe boerderijen vroegen ook om deze eigentijdse bedrijfsvoering of dwongen deze 

zelfs af. Hierin toont zich de interactie en reciprociteit tussen mensen en artefacten: 

enerzijds vormen de mensen de objecten en geven betekenissen, anderzijds beïnvloeden 

de objecten de mensen, zowel door hun fysieke verschijningsvorm als door hun 

betekenissen.
249

 Ook de levensgewoonten en de levensstijl van de boerengezinnen 

konden door de nieuwe boerderijen beïnvloed worden. Dit is aan te tonen aan de hand 

van enkele voorbeelden op het gebied van gezin, 

gezondheid/lichaamsverzorging/hygiëne en moraal: de rationalisering van de woning 

moest leiden tot tijdsbesparing in het huishoudelijk werk van de boerinnen en daarmee 

tot meer tijd voor het gezin, dat gekoesterd diende te worden,
250

 en meer tijd voor 

persoonlijke vorming. Slaapkamers (in plaats van bedsteden en het slapen op open 
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zolders) en voldoende wasgelegenheid in het woongedeelte moesten tot goede 

gezondheid en lichaamshygiëne en -verzorging leiden. Aparte badkamers moesten de 

intimiteit van het lichaam beschermen evenals aparte slaapkamers voor meisjes en 

jongens.
251

 Deze elementen van de wederopbouwboerderijen konden veranderingen in 

de gedragspatronen van de boerengezinnen teweeg brengen. Maar dat gebeurde zeker 

niet altijd meteen: soms was er weerstand. Zo beschikte een deel van de 

wederopbouwboerderijen wel over een doucheruimte. (Bij afwezigheid van 

waterleidingen was er een douche-emmer die omhoog getild werd en dan via een 

handgreep het water liet uitstromen.) Deze ruimte werd echter graag voor andere 

doeleinden gebruikt: ‘In de practijk blijken ze zeer geschikt voor het opbergen van 

speelgoed, begonia’s of klaverzaad,’ berichtte Rijkslandbouwconsulent voor 

Boerderijbouw G.J.A. Bouma en hij lichtte voor over het juiste gebruik van deze 

ruimte.
252

 Een tweede typerend voorbeeld: de traditionele ‘mooie kamer’, ook wel 

‘goede kamer’ of ‘pronkkamer’, die nog te vinden was in de oude boerderijen, vond 

A.D. van Eck overbodig. Hij was van mening dat iedere kamer in de woning dagelijks 

gebruikt zou moeten worden, zoals hij in 1944 meedeelde.
253

 Omdat de ‘mooie’ kamer 

een representatieve functie had, werd deze echter slechts gebruikt voor het ontvangen 

van notabele bezoekers of op hoogtijdagen. Om deze reden lieten veel 

wederopbouwboerderijen van de tweede wederopbouw dan ook geen ruimte toe voor 

deze functie. Het blijkt daarentegen dat sommige boerengezinnen wél een kamer in de 

boerderij tot ‘mooie kamer’ verklaarden en daarvoor afstand deden van de woonkamer, 

waarmee zij vasthielden aan een betekenisvol woonritueel.
254

 De bouwtechnische 

veranderingen liepen hier op de sociaal-culturele aanpassingen voor en er was meer 

voorlichting nodig. 

Het betrof een beschavingsoffensief. Ondersteund door voorlichting – die boeren 

en boerinnen (als een vorm van nazorg) vertrouwd maakte met de werkwijze van de 

boerderijen – moesten de wederopbouwboerderijen bijdragen aan de modernisering van 

de landbouw en tegelijkertijd aan de ‘verhoging van het algemeen welzijn op het 
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platteland’. Dit laatste op initiatief van de boerinnenorganisaties. In het kader van de 

streekverbetering zou deze verhoging van het algemeen welzijn vanaf de tweede helft 

van de jaren vijftig structureel en breed worden aangepakt – in een samenwerking 

tussen het Ministerie van Landbouw, de voorlichtingsdiensten en de 

landbouworganisaties en met ondersteuning van de Wageningse sociologen.
255

 

Er was nog een ander ‘hoger doel’ dat zich in de voorlichting van de 

landbouworganisaties over de wederopbouw aftekende en dat met het bovengenoemde 

samenhing: de versterking van de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van boeren en 

boerinnen. Hier kondigt zich het doel van een omvattende mentaliteitsverandering van 

boeren en boerinnen aan, zoals deze later een centraal aandachtspunt van de 

streekverbetering zou zijn: boeren en boerinnen moesten op de ‘smaak van de 

modernisering’ gebracht worden en zich niet slechts open stellen voor modernisering, 

maar vooral zelf actief worden.
256

  

 

5.7 Van theorie naar praktijk: visies en ervaringen van de gedupeerde boeren en 

boerinnen 

 

In deze paragraaf wordt de grootste groep van actoren van de wederopbouw behandeld: 

de groep van de individuele gedupeerde boeren en boerinnen. Uit het voorafgaande 

bleek reeds dat het Bureau Wederopbouw Boerderijen/de Afdeling Boerderijenbouw de 

gedupeerden ruimte gaf bij de wederopbouw. Zij mochten de architect bepalen en er 

was de mogelijkheid om – bij alle restricties die de financiering en de richtlijnen van de 

wederopbouw vastlegden – de bouwplannen met de architecten, aannemers en 

ambtenaren van het Bureau Wederopbouw Boerderijen/de Afdeling Boerderijenbouw 

ter plekke te bespreken en samen te ontwikkelen. Bovendien waren boeren en boerinnen 

vertegenwoordigd in de provinciale adviescommissies van de wederopbouw. En niet in 

de laatste plaats moesten de bestekken en bouwplannen van de architecten door een 

handtekening van de gedupeerden voor aanbesteding goedgekeurd worden. Blijft de 
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vraag of en hoe boeren en boerinnen dit als kans gebruikten om zich in de 

wederopbouw te mengen en in hoeverre zij zelf het initiatief namen. Welke rol speelde 

daarbij de voorlichting door de landbouworganisaties en landbouwinstituties op het 

gebied van modernisering? Was er ook draagvlak voor de ideeën van de voorstanders 

van een traditionele wederopbouw die in hoofdstuk vier aan bod zijn gekomen? 

De boeren en boerinnen hadden het verlies van de oude boerderijen meegemaakt, 

zij beleefden de daadwerkelijke wederopbouw van zeer nabij en zij waren het die in de 

nieuwe boerderijen gingen wonen en werken. De wederopbouw was niet slechts theorie, 

maar ook praktische werkelijkheid. Dat betekende dat kwesties van de wederopbouw op 

een andere manier raakten en op een andere manier werden onderhandeld dan tot nu toe 

beschreven. Daarom komt in deze paragraaf zowel aan bod hoe de gedupeerden zich 

mengden in het debat en de wederopbouw trachtten te beïnvloeden als ook hoe zij de 

wederopbouw en de wederopbouwboerderijen ter plekke beleefden. Er blijken 

spannende wisselwerkingen. 

 

Bronnen en methodiek 

 

Om uitlatingen te kunnen doen over de gedupeerde boeren en boerinnen kan nauwelijks 

teruggegrepen worden op eerdere studies. Bovendien betreft het een 

ervaringsgemeenschap die weinig schriftelijke documenten heeft achtergelaten. Daarom 

is het moeilijk om geschikte bronnen te vinden die een beeld geven. De reeds eerder 

behandelde landbouwkranten en enkele bewaarde brieven van boeren aan het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen geven wel enige informatie. Omdat zowel een deel van de 

krantenberichten als ook de brieven geschreven zijn om klachten te uiten, geven zij 

echter slechts een eenzijdig beeld. Een andere bron zouden egodocumenten zoals 

dagboeken en agenda’s kunnen vormen, maar in het kader van dit onderzoek konden 

maar weinig egodocumenten opgespoord worden. Wel heb ik gebruik kunnen maken 

van semi-gestructureerde oral history-interviews met betrokken boeren en boerinnen, 

boerenzoons en boerendochters. Er zijn in totaal vijftien interviews over de eerste 

wederopbouw en zestien interviews over de tweede wederopbouw gevoerd. De 

interviews over de eerste wederopbouw zijn verdeeld in zeven over de wederopbouw in 

de regio van de Grebbelinie en acht over de wederopbouw in Mill en omgeving. Over 

de Grebbelinie sprak ik met drie mannen en vier vrouwen. In Mill waren bij twee 
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interviews telkens twee gesprekspartners aanwezig zodat ik met twee mannen en acht 

vrouwen heb gesproken. De interviews over de tweede wederopbouw betreffen vijf 

interviews over de Grebbelinie, twee over Groesbeek, drie over Walcheren, twee over 

Noord-Brabant en Limburg, twee over Friesland, een over Zuid-Holland en een 

interview over Zuid-West-Gelderland. Ik sprak met vijf vrouwen en met twaalf mannen 

omdat bij een interview twee gesprekspartners aanwezig waren. De boeren en boerinnen 

die ik sprak, waren afkomstig van middelgrote en vooral van kleine gemengde 

bedrijven. De ongelijke verdeling van de interviews, zowel wat de regio’s als wat 

gender betreft, heeft te maken met de manier waarop de gesprekspartners zijn gevonden 

en geselecteerd en met het kader waarin de interviews hebben plaatsgevonden.  

Via oproepen in kranten, via historische verenigingen en landbouworganisaties en 

via de sneeuwbalmethode heb ik potentiële gesprekspartners gezocht. Daarbij zocht ik 

zowel specifiek in de Grebbelinie om een breed beeld te krijgen van de eerste 

wederopbouw als landelijk voor de tweede wederopbouw. Op basis van oriënterende 

voorgesprekken heb ik een keuze gemaakt wie ik zou interviewen. Bij deze keuze was 

het van belang dat de getuigen gedetailleerd en omvangrijk konden vertellen. Een pre 

was als zij actief, als jonge volwassenen, aan de wederopbouw hadden deelgenomen. 

Uiteindelijk heb ik via deze weg zeventien interviews gevoerd. En wel vooral met 

boeren, omdat maar weinig vrouwen op mijn oproepen hadden gereageerd. Ik kon voor 

deze studie verder gebruik maken van interviews die ik in een ander kader, het 

programma ‘Erfgoed van de Oorlog’ van het Ministerie van VWS, had gevoerd. Het 

betreft veertien interviews die ik met boerinnen en boerendochters over het leven in 

noodvoorzieningen en wederopbouwboerderijen in Mill, Groesbeek en de Grebbelinie 

voerde. Doel was om juist vrouwen te laten spreken over de periode van verwoesting en 

wederopbouw, waarbij de bijzondere focus lag op huiselijkheid en sociale bindingen 

tijdens en na de oorlog. 

De interviews vonden meestal bij de gesprekspartners thuis plaats. Om de 

herinneringen te stimuleren zijn samen bouwtekeningen van de 

wederopbouwboerderijen en reconstructieschetsen van de oude boerderijen (kopieën uit 

het archief van het BWB), foto’s en andere herinneringsobjecten bekeken. Als de 

gesprekspartners nog steeds op de wederopbouwboerderij woonden, werd ik op de 

boerderij rondgeleid.  
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Ik spreek in deze studie bewust van gesprekspartners en niet van 

interviewpartners omdat deze terminologie het interactieve proces van de interviews die 

ik heb gevoerd, goed weergeeft. De interviews duurden gemiddeld tweeënhalf uur. Alle 

interviews zijn opgenomen (audio- of video-opnames) en op enkele uitzonderingen na 

(om inhoudelijke redenen) volledig getranscribeerd.
257

 

De interviews zijn een zelf gegenereerde bron die volstrekt anders is dan de 

overige bronnen in deze studie. De verhalen over de verwoesting en de wederopbouw 

werden mij verteld als episodes uit de levensverhalen van de gesprekspartners. 

Subjectieve beleving, perceptie en betekenisgeving kwamen daarbij goed aan bod. In 

het kader van oral history worden verhalen ook bij wijze van reconstructie verteld, 

gestimuleerd door de onderzoeker. De verhalen zijn door een proces van herinneren, 

vergeten, selecteren en interpreteren gegaan en getekend door het heden.
258

 Zij zijn 

ingebed in een collectieve herinnering en beïnvloed door kennis en gevoelens van later. 

Zo houden zich veel van de door mij geïnterviewden na hun pensionering bezig met de 

eigen en met de nationale en regionale geschiedenis, inclusief de collectieve herinnering 

eraan en inclusief publieke verklaringspatronen. Op basis hiervan plaatsen zij oorlog en 

wederopbouw in hun levensverhaal.
259

 Dat heeft impact op de verhalen die zij mij 

vertelden: bewust en onbewust werd gerelateerd aan de nationale en regionale 

geschiedenis en aan oorlogs- en wederopbouwervaringen van anderen. De inhoud van 

de interviews werd ook daardoor gekenmerkt, dat de meeste gesprekpartners de 
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 De opnames en de transcripties worden bewaard bij het Meertens Instituut. De video-opnames worden 
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socioloog Halbwachs, hierop steeds weer attent gemaakt. Zie bijvoorbeeld Leydesdorff, Het water en de 
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 Vergelijk ook Blokker, Oorlog in je achtertuin, 13. 
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wederopbouwperiode als oudere kinderen of jonge volwassenen hadden meegemaakt, 

wat hun perspectief bepaalde. Soms was een jeugdig enthousiasme te beproeven voor 

wat nieuw en daarom spannend was in de betreffende periode.
260

  

De verhalen die ik verzameld heb, verduidelijken exemplarisch historische 

processen. De kracht ligt erin dat de vertellers persoonlijke ‘Nähe zum Gegenstand’ 

hadden.
261

 Bij alle heterogeniteit geven hun verhalen duidelijk algemene tendensen aan 

– vaak hoorde ik dezelfde of sterk op elkaar lijkende verhalen. Waar dat mogelijk is, 

worden de verhalen in de volgende paragrafen gecombineerd en geconfronteerd met 

andere bronnen. 

 

5.7.1 Noodvoorzieningen 

 

Het wonen en werken in noodvoorzieningen is te beschouwen als betekenisvolle 

overgangsfase tussen verlies en wederopbouw. Deze fase was mede bepalend voor de 

visies van de gedupeerden op modernisering en traditie en tevens voor hun vertrouwen 

in het werk van het Bureau Wederopbouw Boerderijen. In deze paragraaf wordt daarom 

stilgestaan bij de noodvoorzieningen voordat in de volgende paragraaf de aandacht 

uitgaat naar de wederopbouw. 

 

Het eerste noodherstel 

 

Om de boerenbedrijven na de verwoestingen in de meidagen van 1940 te kunnen 

voortzetten, was het noodzakelijk om noodboerderijen (noodwoningen en noodstallen) 

op te richten. Eerst waren het vooral de boeren zelf die noodwoningen en -stallen 

bouwden. Daarbij maakten zij vaak gebruik van het zogenoemde stelling- of 

defensiehout, de met carbolineum bewerkte houtplanken uit de stellingen van de 

Grebbelinie en de Peel-Raamstelling die nu geen functie meer hadden. Golfplaten 

dienden als daken. Ook kippenhokken, bakhuizen of varkensstallen werden tot 

noodwoningen omgeturnd (afb. 5.13). Totdat de noodbehuizingen klaar waren, 

woonden boerengezinnen vaak bij gastgezinnen (meestal bevriende gezinnen of familie) 

in. Het vee, voor het geval het niet geëvacueerd was, niet verloren was gegaan of al 
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weer teruggebracht was van de evacuatie, kon in de wei staan – in verband met het 

lente- en zomerseizoen was er nog niet onmiddelijk behoefte aan noodstallen. Het 

oogsten ging, voor zover het land niet verwoest was door inundatie, in 1940 meestal 

gewoon door. Het ‘Amersfoortsch Dagblad’ berichtte in juli 1940:  

‘’t Zijn haast onbegrijpelijke noodtoestanden. Maar wát ook gebeurt: alle boeren – óók zij 

die hun hoeve en vee verloren – zijn bezig met het inhalen van den oogst [...]. [...] de boer 

heeft nog nimmer alle hoop laten varen en ook thans blijft hij doorwerken, ondanks alle 

moeilijkheden. Dat hem daarbij van overheidswege den grootst mogelijken steun wordt 

verleend, is een vanzelfsprekende hulde aan zijn zin voor nijverheid en plichtbesef. Zoo 

zal – naar wij hopen – de boerenstand ook in de toekomst onze meest vaderlandsche 

nijverheid een hechte steunpilaar blijven. Voor de economische welvaart van ons gansche 

volk.’
262

  

 

Hieruit blijkt tevens dat de landbouw werd voorgesteld als fundament van de nationale 

economie en de boerenstand als standvastig fundament van de natie. De passage is 

tegelijkertijd als oproep aan de gedupeerde boeren (en andere gedupeerden) te 

interpreteren om met goede moed door te gaan. De passage herinnert daarmee aan het 

motto ‘En de boer hij ploegde voort’ uit de ‘Ballade van den boer’ (1935) van 

Werumeus Buning, dat geregeld publiekelijk verkondigd werd, ook door het BWB in 

het kader van de informatievoorziening over de wederopbouw.
263

  

Het Bureau Wederopbouw Boerderijen zorgde voor de winter van 1940/1941 voor 

de verbetering van circa honderd noodwoningen, maakte ze dubbelwandig, waterdicht 

en ‘meer bewoonbaar’.
264

 Ook werden onder regie van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen zo’n vijftig stenen noodwoningen opgetrokken en zo’n tweehonderd 

noodstallen voor 4200 stuks vee. Naast nieuw materiaal werd hiervoor tevens het hout 

van de stellingen gebruikt, waarvoor de Duitse autoriteiten toestemming hadden 

gegeven. Ook het overgebleven materiaal van de verwoeste boerderijen diende als 

bouwmateriaal.
265
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 ‘Driehonderd boerderijen in Utrecht vernield’, Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 04-07-1940, 

3; zie ook Blokker, Oorlog in je achtertuin, 168. 
263

 ‘Bijvoorbeeld Boerderij- en koestalbouw’, Schager Courant, 11-02-1941. De metafoor van de 

doorploegende boer is breed te interpreteren en niet slechts in de context van de landbouw. 
264
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Het BWB had drie typen noodstallen ontwikkeld voor gemengde bedrijven.
266

 

Een kleine stal voor zes koeien en een paard met een gang aan de zijkant van 9 meter 

lengte; een middengrote stal voor 28 koeien, vier paarden en een stier met een 

middengang en een bergruimte van 21 meter lengte; en een grote stal voor 48 koeien, 

paarden, varkens en een stier met een middengang, een bergruimte en een opslagplaats 

voor wagens van 33 meter lengte. Terwijl de grote stal muren van halfsteens metselwerk 

had, werden de kleine en de middelgrote stal voorzien van wanden van 2,5 cm dikke 

dempo-platen, brandvrije isolatieplaten van houtwolcement. Dit materiaal werd in een 

fabriek in Barneveld geproduceerd; het ging hierbij om één van de weinige 

plaatmaterialen van Nederlandse herkomst.
267

 Het zullen vooral de kleinere stallen zijn 

geweest die gebouwd werden: de in 1940 zwaarst getroffen gebieden Gelderse Vallei 

(Grebbelinie) en Mill hadden zandgronden en er waren weinig grote bedrijven. De van 

de stallen gescheiden noodwoningen waren tussen de 6,5 en 16 meter lang en tussen de 

4,6 en 4,9 meter breed en hadden één verdieping. Zij beschikten allemaal over een 

kleine keuken met schouw, over een woonkamer met inbouwkasten en over een aantal 

slaapkamers, variërend tussen een en vier. De ingang bestond telkens uit een portaal dat 

over een wc beschikte. Als er al elektriciteit was geweest voor de oorlog kregen ook de 

noodwoningen elektriciteit. 

Bij de aanschaf van noodzakelijke inboedel werden de boerengezinnen geholpen 

door lokaal georganiseerde hulpacties, door het Ned. r.k. Huisvestingscomité of door de 

Winterhulp.
268

 Vaak schoten ook familie en vrienden te hulp. Sommige boerengezinnen 

kochten een nieuwe inboedel. 

Hoe hebben de boerengezinnen de noodvoorzieningen ervaren? Veel 

noodwoningen, en in het bijzonder de door de boeren zelf gebouwde noodwoningen, 

                                                                                                                                               
Terwijl de bouw van noodvoorzieningen in Nederland uiteindelijk gezien werd als taak van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen, werden in Duitsland gedupeerden juist aangemoedigd om zelf 

noodvoorzieningen te bouwen omdat het aan werkkracht en materiaal ontbrak. Daarvoor gaf de 

Reichswohnungskommissar in 1943 een speciaal handboek uit met de titel ‘Behelfsheimfibel. Wie baue 

ich mir ein Behelfsheim?’ dat gratis verspreid werd. Omdat de gedupeerden zelf aan de slag gingen, was 

er bovendien de welkome bijwerking dat streekgebonden noodwoningen ontstonden. Kaspar, 

Behelfsheime für Ausgebombte, 28-30, 58-59, 81-110. Over de Duitse situatie zie bijvoorbeeld ook 
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waren klein, donker, in de zomer zeer warm en in de winter zeer koud.
269

 In de huidige 

herinneringen is in het bijzonder de strenge winter van 1940/1941 vast verankerd. ’s 

Nachts, wanneer er niet gestookt werd, bevroor het water in de waterketels en in de 

stallen bevroor het voer van de koeien. Om het in de klamme en koude bedden ’s nachts 

warm te krijgen werden heet gemaakte stenen onder de dekens gelegd en kroop men 

dicht bij elkaar. Voor de meerderheid van de geïnterviewde vrouwen staat een beeld 

centraal dat dermate geïncorporeerd is dat het tot lichamelijke reacties in het heden 

leidt: het doen van de was met wasborden en de ijskoude handen die de vrouwen daarbij 

kregen. ‘Ik krijg het er nu nog koud van’, is een veel gehoord commentaar dat begeleid 

wordt door een wrijven met de handen.
270

 Het doen van de was heeft tevens een plaats 

in herinneringen als het gaat over de krapheid van de noodwoningen: omdat het bij nat 

weer aan een aparte kamer ontbrak waar de was kon drogen, werden schuin door de 

noodwoningen heen draden gespannen om de was op te hangen waardoor er niet veel 

plaats meer was om zich nog te kunnen bewegen.
271

 Ook de doordringende teerachtige 

geur van het carbolineum waarmee het hout van de noodwoningen was bewerkt, is een 

regelmatig terugkerende herinnering: ‘[...] het was koud en dan ging je hard stoken maar 

dan begon het ook veel harder te ruiken. Dat was soms niet te houden.’
272

 

Ondanks deze nadelen van de noodvoorzieningen, werden ook voordelen 

opgemerkt. In 1942 deelde het districtbureau Amersfoort mee geen enkele klacht over 

de nieuw gebouwde of verbeterde noodwoningen en noodstallen te hebben gehoord.
273

 

Een wezenlijk positieve ervaring die boerengezinnen met de noodvoorzieningen 

hadden, was dat noodwoningen als ‘thuis’ werden ervaren. 

Deze ervaring hing samen met het gegeven dat de noodwoningen op het eigen 

land stonden dat tevens als thuis werd gevoeld. Maar vooral blijkt de ervaring te zijn 

gebaseerd op het feit dat de noodwoning als veilig toevluchtsoord diende voor het 

gezin. ‘Thuis’ is hier dus zowel te begrijpen in ‘the “harder” context of place’ als in ‘the 

“soft” world of emotions’, om de woorden te gebruiken van socioloog Jan Willem 
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Duyvendak. Duyvendak wijst er ook op dat ‘zich thuis voelen’ een discriminerend 

fenomeen is – niemand voelt zich overal en met iedereen thuis – en dat het altijd in 

tegenstelling ontstaat tot ‘zich niet thuis voelen’.
274

 Ervaringen van dit ‘zich niet-thuis 

voelen’, van vreemdheid, hadden veel boerengezinnen tijdens de evacuatie en tijdens de 

noodopname, ook in eigen dorp, meegemaakt. ‘Je bent de hele dag op de vreemde en als 

je de hele dag op de vreemd moet leven, dat valt niet mee’, beschrijft de toen 

veertienjarige Riek van Dam-van der Ven uit Mill 68 jaar later.
275

 De ervaringen waren 

gebaseerd op verschillen in het alledaagse leven van de gastgezinnen bij wie de 

gedupeerde gezinnen verbleven, onder andere door andere manieren van wonen en 

werken en een andere woonomgeving, andere dagelijkse religieuze rituelen, andere 

kinderspelen.
276

  

In Mill kwam daar nog de bijzondere situatie bij dat oorlogsgetroffenen die in 

kippenhokken of varkenskooien woonden hun kinderen voor de winterperiode van 

1940/41 aan pleegouders konden geven en gezinnen daardoor gesplitst werden. De 

oproep door de gemeente aan potentiële pleegouders luidde:  

‘Straks moeten de kinderen dezer beproefden en getroffenen door weer en wind naar 

school en thuis gieren de stormvlagen door de reten der planken hutten, waarin amper 

plaats is voor de grooteren, waar reeds bezwaarlijk gestookt kan worden, waar koude en 

armoe geleden zal worden. Hier zijn weldaden van naastenliefde te verrichten.’
277

  

 

Door de opvang bij pleegouders ervoeren kinderen opnieuw gevoelens van vreemdheid. 

Zo verbindt de toen dertienjarige Annie Fleuren-Schaap het intrekken in de noodwoning 

van haar ouders in Mill na de winter van 1940/41 vandaag met het geluk dat ze 

ondervond om ‘thuis’, en niet bij de gastouders, haar eerste communie te kunnen vieren: 

‘Ik was de koning te rijk.’
278

 Inmiddels had het Bureau Wederopbouw Boerderijen de 

noodwoningen verbeterd en vergroot en waren de ‘vele bezwaren van een verblijf in 

noodwoningen sterk verminderd’.
279
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Vaak werd de noodwoningen een eigen behagelijke sfeer gegeven, bijvoorbeeld 

door het ophangen van zelf gemaakte gordijnen en door het plakken van behang. Maar 

vooral het ophangen en opzetten van religieuze symbolen als een kruis, een Mariabeeld 

of een palmtak, die ook in de inrichting van de oude boerderijen centrale plekken 

hadden ingenomen, maakten de noodwoningen tot plaatsen waar de boerengezinnen 

houvast kregen en zich ‘thuis’ voelden. In het geloof werd belangrijke steun gevonden – 

in het algemeen, maar juist ook in het kader van oorlog en wederopbouw.
280

 

Het is waarschijnlijk dat positieve verhalen over de noodwoningen als ‘gezellige 

huisjes’
281

 zoals zij tegenwoordig verteld worden, tot op zekere hoogte bepaald zijn 

vanuit het perspectief van kinderen die de geïnterviewden toen waren. Maar de door het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen ver- of gebouwde noodwoningen konden ook wel 

aantoonbare verbeteringen brengen voor de boerengezinnen ten opzichte van de oude 

boerderijen, in het bijzonder in Mill, waar veel oude krottige boerderijen hadden 

gestaan. Zo sliepen sommige boerengezinnen in de noodwoningen voor de eerste keer 

niet meer in bedsteden, wat als vooruitgang werd gezien. Verbeteringen werden ook 

gezien in de gelijkvloerse noodwoningen, de aanwezigheid van een wc en zelfs in de 

isolatie van noodwoningen en -stallen.
282

 Deze positieve aspecten zouden naast de 

ontberingen in de noodwoningen invloed hebben op de eisen aan en de acceptatie van 

de wederopbouw zoals ik later zal uitleggen. 

Boerengezinnen probeerden het alledaagse wonen en werken in de noodwoningen 

en noodstallen door te laten gaan. Ze moesten zich daarbij enerzijds aanpassen aan de 

beperkingen van de noodvoorzieningen en anderzijds rekening houden met een andere 

arbeidsorganisatie. Het kwam namelijk vaak voor dat knechten en meiden niet meer 

ondergebracht en betaald konden worden en niet meer voor de boerengezinnen werkten. 

Het feit dat er op de boerderijen steeds voldoende voedsel was door de eigen productie 
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betekende echter dat het alledaagse leven niet radicaal hoefde te veranderen, zoals in de 

interviews werd beklemtoond.
283

  

Omdat de noodwoningen op de erven waren gebouwd, werden de boeren 

dagelijks met de ruïnes van hun boerderijen geconfronteerd: ‘[...] als je de deur 

openmaakte dan zag je dat al, als je de ogen openmaakte al. Dan zag je dat. [...] Dat kun 

je niet begrijpen hoe plat dat dat toen alles lag hoor’, beschreef een van de 

geïnterviewden de situatie.
284

 Deze situatie bleef van korte duur: boerengezinnen 

konden de wederopbouwboerderijen bij de eerste wederopbouw snel zien verrijzen.
285

 

Dat leidde tot vertrouwen in het werk van het BWB. 

 

Het tweede noodherstel 

 

Na de oorlog was de situatie een volstrekt andere, gezien het grote aantal 

schadegevallen en de enorme materiaalschaarste. Veel boeren trokken ook nu weer uit 

eigen initiatief noodwoningen en -stallen op.
286

 Maar het was vooral het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen dat noodvoorzieningen liet bouwen. De wederopbouw van 

boerderijen ging daarom traag van start. De bouw van de noodvoorzieningen vond 

plaats onder zware omstandigheden omdat het aan materiaal, infrastructuur en 

arbeidskracht ontbrak, maar het noodherstel met spoed moest worden gerealiseerd. In de 

zwaar getroffen Over-Betuwe bijvoorbeeld, waar 43 procent van de bevolking dakloos 

geworden was en de terugkeer van 60 tot 70 procent van de eerder geëvacueerde 

veestapel verwacht werd, waren er zo weinig plaatselijke ambachtslieden dat arbeiders 

uit andere gebieden aangetrokken moesten worden voor het noodherstel.
287

 Ook in het 

zwaar verwoeste Groesbeek werden arbeiders uit het westen ingeschakeld.
288
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Aantal noodwoningen en noodstallen per provincie die het BWB tot eind 1946 

bouwde
289

  

 
Provincie Verwoestingen Noodwoningen Noodstallen 

Noord-Brabant 2713 1596 1838 

Gelderland 2406 1292 1440 

Limburg 1233 644 707 

Zeeland 775 293 602 

Overijssel 510 355 436 

Zuid-Holland 209 43 118 

Utrecht 205 83 108 

Noord-Holland 169 28 68 

Groningen 161 67 63 

Drenthe 128 54 77 

Friesland 46 24 32 

Totaal 8554 4479 5519 

 

 

De tabel laat zien dat binnen anderhalf jaar zo’n 4500 noodwoningen en 5500 

noodstallen gebouwd werden. Dat betekende dat bijna twee derde van de gedupeerde 

boeren een noodstal en iets meer dan de helft een noodwoning kregen van het BWB. De 

noodvoorzieningen waren door het BWB ontwikkelde typen of door architecten 

ontworpen (afb. 5.14). Zij leken op de noodvoorzieningen van het eerste noodherstel, 

maar de materiaalschaarste veroorzaakte nu beperkingen. Zo werd in de stallen geen 

plek voor opslag en berging ingepland en werden slechts weinig noodschuren opgericht. 

Naast steen werd voor de noodstallen ook gebruik gemaakt van geperste strobalen als 

hoofdbouwmateriaal. Voor de houtconstructies die met de strobalen gevuld en met 

rieten daken gedekt werden, werd groengezaagd inlands rondhout gebruikt (afb. 

5.15).
290
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W. Vroom, architect bij de Nederlandsche Heidemaatschappij, zag in 1946 nog 

het voordeel dat door de slechte materialen die gebruikt werden min of meer de 

noodzaak ontstond om de noodvoorzieningen na gedane diensten weer af te breken:  

‘Want het moest ontoelaatbaar worden geacht deze noodstallen in de toekomst in een of 

anderen vorm te bestendigen. De veel te kleine opzet, de primitieve constructie en ook de 

uitvoering in slechte materialen, zoals groengezaagd inlandsch hout, afbraaksteen uit de 

ruïnes enz. enz. zouden [...] [g]een goed voorbeeld geven van bedrijfstechnisch modernen 

boerderij-bouw.’
291

  

 

Vroom had hierin misschien wel gelijk, maar hij voorzag niet dat slechte toestanden in 

de noodwoningen en -stallen samen met het lange wachten op de wederopbouw zouden 

leiden tot angst, ontevredenheid en woede van sommige boeren, standsorganisaties en 

de landbouwpers waardoor het vertrouwen in het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

aangetast werd.  

Voor de berging van landbouwwerktuigen en landbouwproducten kocht de 

regering in november 1946 1500 munitiebergplaatsen van gegolfd ijzeren platen, 

vijfhonderd nissenhutten en een aantal Romneyhutten uit Engelse legeropslagplaatsen in 

België. Boeren konden deze via het BWB kopen.
292

 Het blijkt trouwens dat gemeenten 

in het feit dat de nissenhutten van slecht materiaal, ongegalvaniseerd ijzer, gebouwd 

waren, een voordeel zagen. Binnen enkele jaren zouden de ‘onesthetische bouwsels’ 

wel wegroesten – reden om de nissenhutten als noodgebouwen te tolereren.
293

  

In sommige gevallen was (een deel van) de inboedel van de oude boerderij 

bewaard gebleven, bijvoorbeeld omdat die elders opgeslagen was, maar meestal was 

alles verloren gegaan. De nieuwe inboedel kwam dan van familie en kennissen en van 

de Stichting Nationale Hulpactie Rode Kruis (H.A.R.K.) die door inzamelingsacties in 

Nederland en schenkingen uit het buitenland meubels, huishoudelijke artikelen en 

kleren kon verdelen.
294
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Hoe werden de noodvoorzieningen nu ervaren door boeren en boerinnen? Veel leek op 

de waarneming en het gebruik van de noodvoorzieningen in het kader van de eerste 

wederopbouw. Er werden overeenkomstige na- en voordelen gezien die enerzijds 

betrekking hadden op krapheid, kou en hitte in noodwoningen en anderzijds op een toch 

wel goede isolatie in vergelijking tot oude boerderijen. Soms boden noodwoningen zelfs 

meer ruimte. Zo had boerenzoon Geschiere-de Visser wiens vader een klein bedrijf in 

Meliskerke had, voor de eerste keer een eigen en tochtvrije slaapkamer in de 

noodwoning.
295

 Een misschien wel typisch voorbeeld voor Walcheren, waar 75 procent 

van de boeren weinig rendabele bedrijven hadden van 5 hectare en kleiner en over 

kleine, vochtige en tochtige woningen beschikten.
296

 Ook in het kader van de tweede 

wederopbouw werden noodwoningen positief beoordeeld omdat boerengezinnen zich er 

‘thuis’ voelden – na periodes van afwezigheid en gevoelens van vreemdheid.
297

 

Vergeleken met 1940 verschilde de afwezigheid van ‘thuis’ nu wel vaak qua 

geografische afstand en tijd en was de terugkeer naar ‘huis’ langverwacht geweest. 

Boerengezinnen uit Groesbeek en omgeving waren bijvoorbeeld langer dan een half jaar 

weggeweest en vaak op verre bestemmingen. Walcherse gezinnen konden door de 

inundatie pas na anderhalf jaar terugkeren. 

Een verschil met 1940 was tevens dat nu meer boerengezinnen ook op een andere 

manier door de oorlog getroffen waren doordat gezinsleden, nabestaanden, vrienden of 

kennissen bij oorlogshandelingen gedood waren of door de bezetter opgepakt en 

mishandeld of gedood waren.
298

 Mijn gesprekspartners benadrukten dit feit dan ook in 

de interviews en relativeerden het verlies van de boerderij en het leven in 

noodwoningen: ‘Als de boerderij net verbrand was en je stond daar ... [...]. Maar het is 
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niks als je er eentje verliest.’
299

 Bovendien kwam in de interviews naar voren dat zij de 

noodwoningen over het algemeen ervoeren als begin van de wederopbouw en niet als 

nasleep van de oorlog. Er moet van uitgegaan worden dat de individuele herinneringen 

beïnvloed zijn door kennis van later, maar de beschouwingen passen wel bij de 

algemene ‘houding van “de schouders eronder”, “handen uit de mouwen” en “niet 

zeuren”’ na de oorlog, om hier de woorden van Rob van Ginkel te gebruiken.
300

 Deze 

houding werd gestimuleerd door publiekelijk verkondigde motto’s als ‘En de boer hij 

ploegde voort’ en ‘Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst’ (afb. 5.16).
301

  

De traag verlopende wederopbouw en het verval van de noodvoorzieningen zou 

deze houding echter tegenwerken. Door de slechts langzame wederopbouw waren de als 

provisorium gebouwde en in haast opgezette noodvoorzieningen langer in gebruik dan 

oorspronkelijk gedacht. Velen werden bouwvallig.
302

 De slechte toestand van 

noodwoningen en -stallen werd gezien als oorzaak van ziektes van mens en dier en 

uiteindelijk als oorzaak van schades aan het boerenbedrijf waarvan het voortbestaan 

ernstig in gevaar zou komen. Bovendien moesten veel boerengezinnen het meerdere 

jaren zonder oogst doen: omdat zij niet hadden kunnen inzaaien toen ze geëvacueerd 

waren, omdat de oogst in 1946 door hagelschade verloren ging en in de bloedhete 

zomer van 1947 door droogte of omdat de grond na de oorlog nog niet voldoende 

hersteld was om bewerkt te worden. Ook werd geklaagd over een ratten- en 

muizenplaag omdat deze zich in de ruïnes makkelijk hadden kunnen voortplanten.
303

 

Klachten kwamen vooral uit de provincies die het sterkst getroffen waren: Noord-

Brabant, Gelderland en Limburg. Dagelijks werd het BWB in brieven van individuele 

boeren verzocht om hun noodvoorzieningen te restaureren en te verbeteren en gauw aan 
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de wederopbouw van hun boerderijen te beginnen, de landbouworganisaties wendden 

zich met hetzelfde verzoek tot het BWB en de landbouwpers maakte de verkrotte 

noodvoorzieningen tot een publiek onderwerp.
304

  

Terwijl de landbouworganisaties zakelijk argumenteerden vanuit 

landbouweconomisch perspectief, blijkt uit de brieven van de boeren en uit sommige 

krantenartikelen woede en wanhoop op individueel niveau – het ging om kwesties van 

overleven. Het vertrouwen in het BWB was zwaar aangetast. Dat behartigde de 

verzoeken en restaureerde de noodvoorzieningen, maar niet zondermeer zoals een 

voorbeeld uit Groesbeek laat zien. De R.K. Boerenbond Groesbeek had in 1947 een 

rekest ingediend om 55 noodstallen uit stro door het BWB te laten verbeteren. Het 

bureau stelde eerst een onderzoek in waaruit bleek dat de temperaturen in de 

stronoodstallen ’s winters niet lager waren dan in de stenen noodstallen (waarvan er in 

Groesbeek zo’n 185 stonden) en de melkproductie niet minder dan normaal was. Het 

BWB bemoeide zich daarom niet verder met de stallen. In plaats daarvan zouden boeren 

zelf beter voor hun stallen moeten zorgen, aldus het BWB. Bijvoorbeeld door hooi of 

stro in de gaten te stoppen die door vocht of vorst waren onstaan of die het vee had 

veroorzaakt.
305

 

 

Uiteindelijk zouden veel boerengezinnen jarenlang, sommigen tot halverwege de jaren 

vijftig, met noodvoorzieningen genoegen moeten nemen voordat zij de 

wederopbouwboerderijen konden betrekken. 
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5.7.2 De wederopbouw 

 

Visies op traditie en modernisering 

 

‘[…] houses get taken for granted. Like our bodies, the houses in which we live are so 

commonplace, so familiar, so much part of the way things are, that we often hardly 

seem to notice them.’ Wat betreft boerderijen moet dit citaat van Carsten en Hugh-

Jones
306

 weliswaar genuanceerder beschouwd worden omdat zij meer dan andere 

particuliere gebouwen gebruiksobjecten zijn die een bestaansbasis vormen, tegen deze 

achtergrond bediscussieerd worden en daardoor wél aandacht krijgen. De uitspraak is 

niettemin ook geldig voor boerderijen. Pas als er veranderingen van buiten of zelfs 

vernietigingen dreigen of reeds hebben plaatsgevonden, worden mensen zich bewust 

van hun huizen.  

De verwoestingen van de boerderijen en de periode in de noodboerderijen hebben 

aan een dergelijke bewustwording bijgedragen. Dit blijkt uit de ontwikkeling van visies 

op traditie en modernisering bij de wederopbouw. Het beschikbare bronnenmateriaal 

toont aan dat boeren zich over het algemeen bewust werden van de kansen die de 

wederopbouw bood om tot moderne boerderijen te komen. Dit geldt zowel voor de 

eerste als voor de tweede wederopbouw. Het misschien wel krachtigste beeld is dat van 

de Millse boeren die in 1940 een handje hielpen – hun oude boerderijen expres lieten 

instorten – om mee te kunnen doen met de wederopbouw en moderne boerderijen terug 

te krijgen.  

Welke visies op modernisering en traditie waren er? Boeren uit het in 1940 zwaar 

getroffen Hoogland lieten zich samen met hun architecten voorlichten over de 

boerderijbouw in de Wieringermeer door op excursie ernaartoe te gaan.
307

 Het betrof 

een gezamenlijke informatievoorziening op het gebied van de modernisering van 

boerderijen op initiatief van de boeren:  

‘Bij de ingediende plannen bleek in de meeste gevallen het streektype te zijn 

gehandhaafd. Sommige boeren echter hadden den wensch te kennen gegeven een geheel 

moderne boerderij te bezitten, zoals die in de Wieringermeer zijn gebouwd. Een groep 

van vijftig boeren uit Hoogland hebben [sic] in verband met den herbouw van hun 

boerderijen, in gezelschap van hun architecten een bezoek aan de Wieringermeer 
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gebracht om op de hoogte te komen van de vele voordelen, die een genormaliseerde 

Wieringermeer-boerderij biedt.’
308

  

 

Wat de uiterlijke vorm betreft, zouden de wederopbouwboerderijen in Hoogland 

uiteindelijk gebouwd worden naar het voorbeeld van de hallehuizen die kenmerkend 

waren voor de regio. Toch maakt het voorbeeld duidelijk dat boeren eerder kritisch 

waren ten opzichte van de plannen om bij streekeigen vormen te blijven. Dit in 

tegenstelling tot wat Van Eck misschien wel vermoedde toen hij benadrukte bij de 

wederopbouw rekening te houden met streekeigen boerderijvormen. 

In het kader van de tweede wederopbouw kreeg deze kritische houding van 

boeren nog een andere dimensie toen het BWB begon aan het documentatieproject over 

historische boerderijen ter ondersteuning van de streekgebonden wederopbouw. Het 

BWB berichtte:  

‘Uit verschillende besprekingen met boeren is gebleken, dat men van deze zijde een 

zekere angst voor deze documentatie heeft. Met nadruk heeft men er op gewezen, dat zij 

niet de dupe wenschen te worden van de inzichten welke sommige stedelingen omtrent de 

boerderij en den boer hebben. Wij willen evengoed moderne boerderijen als de stedeling 

moderne huizen wil. Zeggen zij.’
309

 

 

Overeenkomstig deze opvatting beklemtoonden ook de boeren die lid waren van de 

adviescommissies van het Bureau Wederopbouw Boerderijen:  

‘De boerderijen zijn er niet in de eerste plaats om het landschap te verfraaien. De 

boerderijen zijn bedrijfsgebouwen, die moeten voldoen aan de eischen, die een moderne 

bedrijfsvoering hieraan stelt. Is het mogelijk, een streektype inwendig zoo te 

moderniseren, dat dit aan de hoogste eischen welke het bedrijf stellen kan, voldoet, dan 

accoord, doch is dit niet het geval, dan een ander type. Het is met die ideeen van stadsche 

natuurbeschermers en met hun gejubel over de schoonheid van oude boerderijen allemaal 

mooi en goed, maar wij vragen hoeven, die voor ons werk geschikt zijn.’
310

 

 

Terwijl de genoemde citaten van boeren afkomstig zijn die betrokken waren bij het 

BWB, en daarmee een elitaire positie innamen, blijkt ook uit mijn interviews dat een al 

dan niet traditionele vormgeving bij de beoordeling van de bouwplannen door boeren en 

boerinnen in het algemeen een duidelijk ondergeschikte rol speelde. Voorop stond de 

modernisering van de boerderijen als economische bestaansbasis.
311

 Bij de tweede 

wederopbouw had de bedreiging van het bestaan door de verslechterende situaties in de 
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noodvoorzieningen de boeren nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk de betekenis 

was van goed functionerende boerderijen als instrumenten om te overleven. Daarnaast 

konden de noodvoorzieningen in het algemeen leiden tot een roep om modernisering. 

Enerzijds door de gebreken die door een moderne wederopbouw zouden worden 

verholpen, anderzijds – en tegelijkertijd – door de verbeteringen ten opzichte van de 

oude boerderijen die reeds een voorproef konden zijn van modernisering. In deze zin 

konden de noodwoningen zelfs van grotere betekenis zijn voor de wens te moderniseren 

dan de oude boerderijen. Bovendien lag deze wens uiteraard in het verlengde van 

ontwikkelingen die reeds voor de oorlog gaande waren, getuige het succes dat het ILG 

boekte bij boeren. 

Er mag echter niet over het hoofd worden gezien dat de groep van de boeren 

uiterst heterogeen was en niet alle boeren achter de modernisering van de boerderijen of 

achter het verlaten van streektypen stonden. Zo legde Van Eck uit: ‘Het is moeizaam 

werken tegen de somtijds ontstellende behoudendheid van sommige boeren.’ Maar 

boeren die eerst weerstand hadden getoond tegen een moderne boerderijbouw zouden 

bij het vorderen van de nieuwbouw begrijpen ‘dat het Bureau toch wel iets goeds 

brengt’.
312

 Tijm wees erop dat er boeren waren wiens voorkeur bleef uitgaan naar ‘oude 

vormen’ en die nog overtuigd zouden moeten worden van de gelede bouw.
 313

  

Het beschikbare archiefmateriaal en de gevoerde interviews bieden noch zicht op 

regionale en godsdienstige verschillen, noch op verschillen die te maken hebben met de 

grootte van de bedrijven. De heterogeniteit van de boeren blijkt wel duidelijk uit de 

verschillende standpunten van de landbouwpers. ‘Boer en Tuinder’, waarop vooral 

kleine boeren uit het katholieke zuiden een abonnement hadden, legde de nadruk op het 

streekeigen bouwen. Dit kan als indicatie dienen voor een meer traditionele houding van 

deze boeren in het kader van de boerderijbouw. Het betreft een groep die – in delen – 

ook door Schuurman en Karel in hun onderzoek naar wooncultuur en streekverbetering 

aangewezen is als traditioneel, uiteraard vanuit andere gezichtspunten.
314
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De inbreng van individuele boeren en boerinnen 

 

Hoe zag de wederopbouwpraktijk er ter plekke uit? Over het algemeen bespraken de 

individuele boeren en boerinnen de bouwplannen met de architecten en lieten zij de 

plannen aanpassen aan de eigen wensen en behoeftes. Zij werden daartoe gestimuleerd 

door de landbouwpers. Uit mijn interviews blijkt dat de inspraak vooral 

bedrijfstechnische details betrof die de bouw praktischer voor het dagelijks werk zouden 

maken. Het ging dan bijvoorbeeld over hogere deuren van stallen en schuren, een 

andere plaatsing van bergruimtes, de toevoeging van een wc in de stal, de bouw van een 

kelderingang in de keuken in plaats van in de gang of de plaatsing van de keuken in het 

noorden en niet het zuiden.
315

 Tekenend voor de inbreng van boeren is ook dat de 

geplande standaardisatie in Groesbeek, eerder in dit boek behandeld, mislukte omdat 

iedere boer zijn eigen inbreng had met betrekking tot de eigen boerderij. 

Waardoor de wensen van boeren precies waren ingegeven en welk aandeel de 

voorlichting over boerderijbouw door de centrale en lokale landbouworganisaties, het 

ILG, het Consulentschap voor Boerderijbouw, de Stichting voor de Landbouw en haar 

bouwbureaus en niet op de laatste plaats de rayon- en districtbureaus van het BWB/de 

Afdeling Boerderijenbouw precies had, werd uit de gevoerde interviews niet duidelijk. 

Wel waren de ouders van de meeste geïnterviewden of soms ook de geïnterviewden zelf 

lid van landbouworganisaties. In ieder geval speelde de eigen ervaringskennis uit de 

praktijk, al dan niet aangevuld met kennis uit de voorlichting, een belangrijke rol. In 

deze samenhang werd architecten ook verweten niet ervaren genoeg te zijn: ‘Dat waren 

echt burgers [...] die dat getekend hadden [...] het zijn onervaren mensen, niet uit 

praktijk en wij waren mensen uit praktijk.’
316

 Daarbij werden schrille tegenstellingen 

gezien tussen architecten uit de stad en plattelandsarchitecten waarin men wel 

vertrouwen had. Ook R. Oldhoff constateerde deze tegenstelling als medewerker van 

het BWB:  

‘De meeste architecten die bij ons kwamen, die opdracht kregen [...], dat waren lui die al 

eens vaker een boerderij gebouwd hadden. Juist de architecten van de kleinere plaatsen, 
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die wisten dat wel. Alleen uit Amsterdam een architect, die wist niet wat een boerderij 

was. Die keek naar oude schilderijen van 1600. Dat werd niks.’
317

 

 

Zowel boeren – die de architecten zelf mochten kiezen – alsook het BWB – dat de 

architectenkeuze van de boeren toetste en waaraan de keuze ook vaak werd overgelaten 

– gaven de voorkeur aan plattelandsarchitecten. Maar de motieven verschilden: terwijl 

het de boeren blijkbaar vooral ging om de landbouwtechnische kennis van de 

architecten, was voor het BWB naast deze kennis ook esthetische kennis, en met name 

kennis van de streektypen, van belang. Het BWB werd bij de architectenkeuze 

geadviseerd door de districtbureaus en aanvankelijk ook door het ‘College van advies 

inzake de keuze van een architect’ (samenwerkingsverband tussen de BNA en andere 

architectonische verenigingen).
318

 Later werkte het BWB met lijsten van architecten die 

eerder ingezet waren voor de wederopbouw en waarmee men goede ervaringen had 

opgedaan: bij de beoordeling werd onderscheid gemaakt tussen ‘vormgeving’ en 

‘boerderijtechnisch’.
319

 

Ondersteund door de ambtenaren van het Bureau Wederopbouw Boerderijen en 

later de Afdeling Boerderijenbouw, compenseerden boeren en boerinnen bij de bouw de 

ontbrekende ervaring van architecten met hun eigen kennis en brachten zij hun wensen 

in.
320

 Dit blijkt juist ook de behoefte van architecten en bouwtekenaars geweest te zijn: 

zo had bouwtekenaar Van Rijsbergen die voor het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

werkte zijn opleiding in Tilburg genoten, waar boerderijen evenals elders geen 

onderwerp waren geweest in het curriculum. Bij de wederopbouw maakte hij gebruik 

van het genoemde boerderijenboek van de Heidemaatschappij. Maar hij vroeg ook 

expliciet input van de boeren: ‘Zelf wisten wij het soms niet – ik ben geen boer. Je 

vraagt de boer. [...] De boer die moet zeggen wat hij wil. [...] De ene boer kan wel een 

tekening lezen en de ander niet. Dan moest je het uitleggen.’
321

 Deze aanpak 
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onderstreepte de individualiteit van de bedrijven en leidde tot een eigen dynamiek van 

de wederopbouw. 

Hoe de communicatie tussen de gedupeerden en hun architecten en aannemers 

precies verliep, is met de beschikbare bronnen, mijn interviews, moeilijk te achterhalen. 

In de interviews hoorde ik zowel positieve verhalen over een makkelijke omgang met 

elkaar waarbij de bouwtekeningen samen ontwikkeld werden als ook negatieve. Zo 

vertelde boer Brekelmans uit Alem (Gelderland) dat zijn vader uitermate geïrriteerd was 

omdat de architect de bouwtekeningen snel in zijn auto wilde bespreken en niet de tijd 

nam om ze ter plekke op de bouw te bediscussiëren. Boos dat de architect ook geen 

begrip toonde voor zijn wensen aangaande een bepaalde soort deuren in de varkensstal 

en een hoger kelderplafond, schreef hij klachtenbrieven naar het hoofdkantoor van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen en bracht hij een bezoek aan het districtbureau in 

Den Bosch. Uiteindelijk zou hij zijn wensen hebben kunnen doorzetten.
322

  

Over de communicatie tussen de gedupeerden en de ambtenaren van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen zijn er bronnen uit de betreffende periode: het blijkt dat in 

het kader van de tweede wederopbouw moeilijkheden optraden in de communicatie die 

tot klachten bij de boeren leidden. In dit kader is het beschikbare bronnenmateriaal dan 

ook ontstaan en het is daarom eenzijdig. Uit de aard van het bronnenmateriaal, 

krantenberichten en een bericht uit het jaarverslag van het BWB, valt echter wel te 

concluderen dat het niet om sporadische gevallen ging. De klachten gingen over het 

optreden van individuele ambtenaren van het BWB. Zo merkte Van Eck in 1947 op: 

 ‘[...] het geregeld bij getroffenen verschijnen met [...] luxe-wagens – met chauffeurs! – 

[is] als een psychologische fout [...] aan te merken, welke in haar uitwerking leidt tot een 

vertroebeling van de goede sfeer, die tussen getroffenen en de betrokken ambtenaren 

aanwezig dient te zijn [...].’
 
 

 

Voortaan zou een dergelijk optreden niet meer voorkomen.
323

 Voorts betroffen de 

klachten de bureaucratische werkwijze van het BWB die steeds een terugkoppeling van 

de rayon- en districtbureaus naar het hoofdkantoor inhield. Bovendien moesten alle 

handelingen op de bouw steeds afgestemd worden met het BWB/de Afdeling 

Boerderijenbouw dat/die tot en met 1949 als bouwheer optrad. In de klachten werd de 

traagheid van de tweede wederopbouw als gevolg hiervan gezien. (Mijns inziens had de 
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trage wederopbouw echter vooral met de materiaalschaarste en de schaarste aan 

beschikbare werkers na de oorlog te maken en niet zo zeer met de werkwijze van het 

BWB.) De klachten kregen nog een extra laag door de boven beschreven problemen met 

de noodwoningen. Door beide soorten klachten kon de verhouding tussen individuele 

boeren en BWB-ambtenaren ernstig verstoord raken en het vertrouwen in het werk van 

het BWB worden aangetast. Dit zou echter geen impact hebben op de latere acceptatie 

van de wederopbouwboerderijen, zoals hierna duidelijk wordt. 

Ook al kan ik dit niet met bronnenmateriaal aantonen, het is waarschijnlijk dat 

boeren en boerinnen die actieve leden waren van boeren- en boerinnenorganisaties en/of 

meededen aan voorlichting eerder discussies met de architecten en ambtenaren 

aangingen dan anderen. Zij waren voorgelicht over mogelijkheden in de boerderijbouw 

en zij werden aangemoedigd om zich bezig te houden met boerderijbouw.  

 

5.7.3 Wederopgebouwd – de beleving van boeren en boerinnen  

 

Over het algemeen blijken boeren uiterst tevreden te zijn geweest met de in het kader 

van de wederopbouw doorgevoerde modernisering. De gebreken in de meeste oude 

boerderijen en de ervaringen met de noodwoningen droegen hieraan bij.
324

 Centraal 

stond dat de boerderijen een efficiënte bedrijfsvoering en wooncomfort garandeerden. 

Dat geldt zowel voor de eerste als voor de tweede wederopbouw. Deze constatering is 

gebaseerd op slechts enkele beschikbare bronnen: mijn interviews en enkele historische 

bronnen. Het ontbreken van bronnenmateriaal dat tegengestelde indicaties geeft, is 

echter een indirect argument voor de juistheid van de constatering. 

Het is veelzeggend dat in de herinnering van mijn gesprekspartners de 

modernisering bij de wederopbouw een duidelijk belangrijkere rol speelde dan kwesties 

van traditie. Mijn vraag of de nieuwe wederopbouwboerderijen op de oude leken, werd 

in de meeste gevallen met ‘nee’ beantwoord, terwijl de uiterlijke vormen vaak 

duidelijke overeenkomsten met de oude boerderijen vertoonden. Maar door de 

modernisering ontstonden in de beleving van de geïnterviewden volstrekt andere 

boerderijen. Daarbij werden dezelfde aspecten genoemd die zo’n centrale rol speelden 

in de richtlijnen voor de wederopbouw: effectiviteit van de gebouwen, hygiëne en 

brandveiligheid. Bij de wederopbouwboerderijen uit de eerste wederopbouw werd in 
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deze samenhang nog bijzonder benadrukt dat de sterke (brand)muren in 1944/45, toen 

de oorlog opnieuw woedde, niet meteen in vlammen opgingen. Van zo’n veertig 

boerderijen verbrandde slechts de kap. Ook konden de kelders toen als schuilkelders 

dienen omdat zij stevig gebouwd waren.
325

 Daarmee bood de modernisering ook nog 

eens bescherming tegen de oorlog. 

‘Je kwam vooruit’
326

 – dit is één van vele uitspraken die ik in de interviews 

hoorde over een door de modernisering van de boerderijen welkome vooruitgang. Deze 

werd op drie gebieden ervaren: op het landbouwkundige, het huishoudelijke en het 

sociale gebied. De eerste twee werden het meest genoemd. Geprezen werd dat het 

werken in de stallen en schuren van de wederopbouwboerderijen makkelijker en 

effectiever was en dat het werken en wonen in de woningen effectiever en aangenamer 

was dan voorheen. Ook de afschaffing van het zomerhuis werd in deze samenhang 

genoemd: na de wederopbouw ging men niet meer ’s zomers in het bakhuis of in de stal 

wonen om tijdrovend huishoudelijk werk te besparen, omdat de woonhuizen nu minder 

onderhoud vergden.
327

 Op sociaal gebied konden de verhoudingen tussen de generaties 

veranderen voor wat betreft de traditionele inwoning van grootouders, kinderen en 

kleinkinderen. Zo kwam het voor dat de middelste generatie zich de 

wederopbouwboerderij toe-eigende en zich daardoor los maakte van de 

ouders/schoonouders – vooral voor ingetrouwde jonge boerinnen een verandering die 

als vooruitgang werd ervaren.
328
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De geïnterviewden plaatsten de modernisering van de wederopbouwboerderijen 

en de daarmee samenhangende consequenties voor het leven op de boerderijen in het 

kader van een algemene vooruitgang na de Tweede Wereldoorlog en beschouwden deze 

als een belangrijke stap in de huidige tijd.
329

 Ook direct na de wederopbouw werden de 

boerderijen als een vooruitstrevende stap in richting toekomst beoordeeld, en niet alleen 

door de gedupeerden.  

De wederopbouwboerderijen van de eerste en tweede wederopbouw waren voor 

dorpsgenoten aanleiding om te volgen in de modernisering en ze dienden als 

voorbeelden voor de nieuw- en verbouw van hun boerderijen. Bijzondere aandacht ging 

daarbij uit naar rationele bedrijfseisen.
330

  

Misschien diende een vleiende beschrijving van een wederopbouwboerderij in het 

‘Algemeen Handelsblad’ van 1947 in deze samenhang ook wel als reclame:  

‘[...] nu staat er weer een boerderij achter de vier lindebomen, die elke zomer weer 

worden bijgeschoren en uit de ramen kijkt men uit op de golvende heuvels van het 

Reichswald. Wanneer Piet Rutten des morgens zijn stal ingaat om zijn koeien te melken 

klossen zijn klompen over het cement van [...] [de] stal, zo mooi als hij zich die nooit had 

kunnen denken. Hij kan de luchtventilatie regelen. Boven de koeien is een zolder van 

perforasteen, die de houten zoldering vervangt en die men tegenwoordig overal kan 

aantreffen waar maar gebouwd wordt. Er is een afzonderlijk bijgebouw, wagenschuur, 

varkenshok, stroberging en wat niet al tegelijk. Degelijk gebouwd, zonder veel hout, 

zodat de buikige zeug zijn voer uit een betonnen trog slobbert.’
331

 

 

De ‘buikige zeug’ mag gelezen worden als teken van een welvarende toekomst. De 

beschreven Groesbeekse wederopbouwboerderij is modern, en streekeigen vormen 

komen niet ter sprake. Het traditionele – en daarmee ‘de schoonheid’ – is weggelegd 

voor de bomen voor het huis. 

Bij alle tevredenheid over de wederopbouw, waren er ook aspecten die 

bekritiseerd werden. Deze waren terug te voeren op slecht materiaal of een minder 

sterke bouwwijze, die alles te maken hadden met de materiaalschaarste na de oorlog en 

een in haast uitgevoerde bouw. Zo waren de betonconstructies van de boerderijen van 

de tweede wederopbouw soms slecht uitgevoerd en begonnen de ijzeren staven in de 

constructies te roesten waardoor beton afbrak. Of stenen en pannen waren pas laat 
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gevoegd waardoor de isolatie van de boerderijen niet optimaal was. Ook werd wel eens 

bekritiseerd dat de wederopbouwboerderijen te klein waren.
332

 

Nostalgische verhalen over de tijd van voor de oorlog en verlies kwamen en 

komen nauwelijks voor. Een uiting als deze is exemplarisch: ‘Dat je daar in zo’n mooie 

nieuwe boerderij kwam. Ja, dat was geweldig. Hebben ze ook ontzettend van genoten en 

dan vergeet je dat andere wel weer gauwer, dat scheelt natuurlijk wel.’
333

 De 

afwezigheid van nostalgische verhalen over de oude verwoeste boerderijen en de 

schijnbare afwezigheid van rouw over het verlies ervan staat wel in contrast met de 

herinneringsobjecten aan de oude boerderijen die bewaard en gekoesterd werden en 

worden. Dit kunnen foto’s of tekeningen zijn van de oude boerderijen of bewaarde 

objecten. Het kan dan om gewone gebruiksvoorwerpen uit de oude boerderijen gaan, 

zoals een petroliumkoker, of om objecten die al eerder een bijzondere betekenis hadden, 

zoals een crucifix.
334

 Zij kunnen als ‘ausgelagerte Zwischenspeicher’ begrepen worden 

waarbij de – door het verlies pijnlijke – herinnering aan de oude boerderij en het verlies 

daarvan aan de objecten is afgestaan. De oude boerderij hoeft daardoor niet steeds 

present te zijn in het geheugen, maar de herinnering aan de boerderij kan opgeroepen 

worden met behulp van de objecten en doorgegeven worden binnen de familie.
335

 Ook 

door het vasthouden aan woonrituelen, zoals het gebruik van een ‘mooie kamer’, 

konden en kunnen herinneringen aan de oude boerderij opgeroepen worden. Maar dit is 

stof voor een vervolgstudie. 
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 Bijvoorbeeld interview Kwekkeboom, min. 107; interview Andreae, min. 70 en 153; interview 

Brekelmans, min. 29. 
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 Interview Van den Heuvel-Van Noordenburg, band 1, min. 41; vgl. bijvoorbeeld ook interview Van 

Manen, min. 41. 
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 Interview Van der Laar; interview Van den Heuvel-Van Noordenburg, band 2, min. 1. Het crucifix 

krijgt nog meer waarde toegekend doordat het boven het puin van de verwoeste boerderij uitstak toen het 

gezin terugkwam van de evacuatie. Het zoeken naar herinneringsobjecten in het puin is aangrijpend 
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 Aleida Assmann gebruikte het begrip ‘ausgelagerte Zwischenspeicher’ in de lezing ‘Die Materialität 

von Dingen und Orten’ in het kader van een masterclass ‘Topographien der Erinnerung’, Duitsland 

Instituut, UvA, 01-04-2011. Over de hier beschreven functie van herinneringsobjecten zie bijvoorbeeld 

ook Kuntz, ‘Erinnerungsgegenstände’. 
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5.7.4 Het model van de ‘Zentraldirigierung’ 

 

In samenhang met het bouwen en de acceptatie van nieuwe architectuur door haar 

bewoners worden de structuralistische concepten van de etnologen Günter Wiegelmann 

en Henry Glassie veel geciteerd. Geïnspireerd door de Zweedse volkskundige school 

ontwikkelde de Duitse Wiegelmann in de jaren zeventig het model van de 

‘Zentraldirigierung’.
336

 Met dit model probeerde hij de effecten van 

overheidsmaatregelen die culturele praktijken (zoals het bouwen) van een groep 

betreffen, te beschrijven en aan te tonen hoe breed het scala van maatregelen, reacties 

erop en resultaten ervan kan zijn. Het model bestaat uit een parallellogram van krachten. 

De overheidsmaatregelen en de praktijken van de betreffende groep waarop zich de 

maatregelen richten, zijn telkens als twee verschillende krachten beschreven. 

Wiegelmann gaat ervan uit dat er bij de culturele praktijken sprake is van continuïteit, 

die hij ‘Imitationsprozess’ noemt. De resultante in het parallellogram beschrijft de 

samenwerking van de krachten. 

 

Model van de ‘Zentraldirigierung’ (Wiegelmann) 

 
reëel proces 

   
overheids- 

maatregelen 

    

 

  proces van imitatie  

 

 

Als de casus van de wederopbouw vertaald zou worden naar het beschreven model, 

zouden de krachtenpijlen dicht bij elkaar of zelfs op een lijn liggen. Het BWB/de 

Afdeling Boerderijenbouw wilde de boerderijen moderniseren en er was draagvlak bij 

de gedupeerde boeren die over het algemeen om modernisering vroegen. Toch werkt het 

model niet: het is veel te simplistisch om de dynamiek en complexiteit van de 

wederopbouw te beschrijven. Het kan echter wel ‘wertvolle heuristische Bedeutung’ 

hebben, om de woorden van etnoloog en architectuurhistoricus Michael Schimek te 

gebruiken, omdat het de onderzoeker scherper doet zien.
337

 De kwaliteit van de 

                                                 
336

 Wiegelmann, ‘Theorien und Methoden’, 45, 46. Zie ook Spohn, ‘Zur Einleitung’; Schimek, Zwischen 

Anspruch und Wirklichkeit. 
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wederopbouw toont zich dan ook in de kritiek op het model. 1) Het model is slechts 

tweepolig en er is geen aandacht voor andere krachten. In het kader van de 

wederopbouw ontstond juist door actoren als de Landstand, vertegenwoordigers van de 

heemschutbeweging, de Nederlandsche Heidemaatschappij, de verschillende 

architecten, de Stichting voor de Landbouw en de landbouworganisaties met hun eigen 

visies op modernisering en traditie en met hun kruisbestuivingen onderling een 

kenmerkende dynamiek. 2) Het model gaat uit van een homogene dirigistische 

overheid. Deze moet echter gezien worden als dynamische organisatie waarbinnen en 

van waaruit controversen werden uitgedragen. Denk bijvoorbeeld aan de conflicten 

tussen Goudswaard en Bouma. Bovendien is ook de bipolariteit van het model niet in 

deze vorm van toepassing. Door de adviescommissies op nationaal en provinciaal 

niveau bestonden overlegstructuren waarin de overheid, boeren, boerinnen en anderen 

samen zochten naar oplossingen voor de wederopbouw. Daarnaast lieten het BWB en 

de Afdeling Boerderijenbouw ruimte voor individuele inbreng van boeren en boerinnen. 

De wederopbouw was geen ‘dirigistische dwangeconomie’.
338

 Wel was de positie van 

het BWB en de Afdeling Boerderijenbouw sterk omdat de overheid de wederopbouw 

voor een deel betaalde en daarmee zeggenschap kon opeisen. Als boeren echter bereid 

waren om bij te betalen, was meer mogelijk. 3) Het model gaat tevens uit van 

homogeniteit binnen de doelgroep die met de overheidsmaatregelen bereikt moet 

worden. Ook dit was niet het geval bij de wederopbouw. Van Eck bracht de 

heterogeniteit van boeren tot uitdrukking toen hij in 1941 meedeelde: ‘De boer is de 

meest onberekenbare factor en daarom stuit men bij alle goede bedoelingen vaak op 

verrassingen.’
339

 Toch was er een algemene tendens: voor boeren en boerinnen stond in 

het algemeen de modernisering van boerderijen voorop. Daaruit bleek een doelstelling 

van de wederopbouw op individueel niveau waarbij boerderijen effectiever moesten 

worden en bovendien een hoger wooncomfort moesten garanderen. 4) Volgens het 

model kunnen overheidsmaatregelen die dicht bij de betreffende culturele praktijken 

liggen makkelijker succes hebben dan overheidsmaatregelen die verder afwijken, 

uitgaande van het idee dat er zonder de overheidsmaatregelen sprake zou zijn van een 

zekere continuïteit van de culturele praktijken. Dit uitgangspunt ligt op een lijn met het 

concept van de ‘architectural grammar’ van etnoloog Henry Glassie. Volgens Glassie is 
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de structuur van gebouwen gebaseerd op een onbewust regelsysteem dat bepaald is door 

de culturele ervaring van bouwers en bouwheren. De structuur van gebouwen 

beïnvloedt hen dan weer zodanig dat zij zich bij nieuwbouw aan oude vormen houden 

die zich bewezen hebben. En door bewoners wordt vernieuwing alleen maar 

geaccepteerd als nieuwe vormen niet helemaal vreemd zijn en inpasbaar in het 

bestaande regelsysteem.
340

 De wederopbouw toonde een zekere continuïteit doordat de 

meeste wederopbouwboerderijen traditionele streekeigen vormen kregen. Glassie 

volgend zou men kunnen vermoeden dat deze streekeigen vormen die de modernisering 

‘omhulden’, de acceptatie van de modernisering bij de boeren bevorderden. 

Daarentegen laat dit onderzoek zien dat het streekeigene voor boeren een 

ondergeschikte rol speelde en dat het hen juist ging om de modernisering van hun 

boerderijen.
341

 Een aantal boeren had zich er ook al voor de wederopbouw mee 

beziggehouden, ondersteund door het ILG. Daardoor was er draagvlak voor de 

modernisering die het BWB en de Afdeling Boerderijenbouw wilden doorzetten. Toch 

is ook hier het model van Wiegelmann niet van toepassing.
342

 5) Er wordt namelijk geen 

rekening mee gehouden dat ingrijpende gebeurtenissen de krachten kunnen beïnvloeden 

zodat eerdere ontwikkelingen andere richtingen opgaan, versnellen of aan betekenis 

verliezen. De verwoestingen van de boerderijen en het leven in en met de 

noodvoorzieningen waren zulke ingrijpende gebeurtenissen die de wens van boeren en 

boerinnen tot modernisering acuut maakten. 
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6. Conclusie 

 

In 1941 en 1942 vonden twee groepsexcursies plaats. De ene groep, boeren en 

architecten, reisde naar de Wieringermeerpolder. Zij bezichtigde daar de 

genormaliseerde moderne boerderijen om de voordelen te leren kennen van de 

Wieringermeerboerderijen tegenover streekeigen gebouwen. De andere groep, een 

groep van architecten en bouwvaklieden, bezocht het Nederlands Openluchtmuseum te 

Arnhem en bezichtigde daar historische boerderijen. Men was geïnteresseerd in het 

werk van de voorgangers dat als inspiratiebron moest dienen voor een streekgebonden 

wederopbouw.
1
  

Deze gelijktijdige gebeurtenissen weerspiegelen het spanningsveld tussen 

modernisering en traditie bij de wederopbouw van meer dan negenduizend boerderijen 

tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Dit spanningsveld omvatte de verschillende 

functies die door diverse actoren aan boerderijen werden toegeschreven. Zij fungeerden 

als gebruiksobjecten en tegelijkertijd als objecten met een uitgesproken 

symboolwerking. In de woorden van Umberto Eco gaat het hier om de denotatie en de 

connotatie van architectuur. Boerderijen moesten enerzijds als moderne 

bedrijfsgebouwen de effectiviteit van het agrarische productieproces garanderen. 

Anderzijds werd in de traditionele vormgeving van boerderijen de belichaming van 

gemeenschap gezien die men, vanuit verschillende motieven, wilde bevorderen. 

Daarmee had de wederopbouw van boerderijen zowel economische als ideologisch-

emotionele betekenissen die tot uitdrukking kwamen in het debat over modernisering en 

traditie.  

Door nauwkeurig te kijken naar de actoren van het debat, door te onderzoeken 

welke betekenissen de actoren toekenden aan modernisering en traditie, door het 

doorgronden van hun motieven, belangen en argumenten en door het opsporen van de 

onderlinge relaties en hun reacties op elkaar is in deze studie een beeld gegeven van de 

dynamiek en complexiteit van de wederopbouw van boerderijen. In een breder verband 

kan de studie een bijdrage leveren aan het onderzoek over moderniseringsprocessen in 

Nederland in het midden van de twintigste eeuw. De verstrengelingen en ambivalenties 

                                                 
1
 ‘Ter versnelling van de uitvoering der werken’, Arnhemse Courant, 30-01-1941; ‘Onze boerderijen. Als 

voorbeelden van ambachtscultuur’, Nieuwe Venlosche Courant, 25-03-1942. 



266 

 

van de motieven van de behandelde actoren, de strijd om competenties en zeggenschap, 

de onderlinge diffuse machtsverhoudingen en de onderliggende betekenis van de 

Tweede Wereldoorlog laten zien hoe complex dit proces was. 

 

De leidende onderzoeksvragen van deze studie waren, welke betekenissen 

modernisering en traditie toegekend kregen door de verschillende actoren die zich met 

de wederopbouw van boerderijen bemoeiden, hoe zij met elkaar in debat gingen en hoe 

de daadwerkelijke wederopbouw hierdoor bepaald werd. Op de achtergrond speelde 

daarbij steeds de vraag naar de relatie tussen de betekenistoekenningen van 

modernisering en traditie en de waarnemingen van bezetting, oorlog en de gevolgen 

daarvan. De vragen zijn in drie hoofdstukken behandeld, onderverdeeld naar drie kaders 

waarin de wederopbouw en het debat erover zich afspeelden: het institutionele kader, 

het kader waarin de traditionele boerderijbouw in samenhang met 

gemeenschapsbevestigende en -vormende aspecten centraal stond en het kader waarin 

de focus lag op de modernisering van boerderijen ten behoeve van de vooruitgang van 

de landbouweconomie en het welzijn op het platteland. Ik zal hier de belangrijkste 

uitkomsten samenvatten en concluderende bevindingen toelichten. 

 

Belangrijke spelers 

 

De belangrijkste spelers bij de wederopbouw waren zonder twijfel het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen en zijn opvolger de Afdeling Boerderijenbouw van het 

Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Als overheidsinstanties bepaalden 

zij het beleid tijdens de hele wederopbouwperiode. Opgericht in de traditie van de 

sturing van de landbouw door overheidsingrijpen trachtte het BWB met de 

wederopbouw de modernisering van boerderijen door te zetten. Hiermee moesten 

tegelijk een modernisering van de landbouw en een verhoging van de agrarische 

productie bevorderd worden. De zorgwekkende situatie op het platteland vereiste dit om 

de positie van de Nederlandse landbouw op de internationale markt te verstevigen en 

om de levensomstandigheden van boeren, in het bijzonder van kleine boerenbedrijven, 

te verbeteren. De modernisering van de boerderijen vond echter plaats in een tijd van 

schaarste en moest tot stand worden gebracht onder de strenge voorwaarden van een in 

de loop der jaren complexer wordende financieringsregeling. 
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Het BWB greep bij de modernisering terug op de ervaringen die bij de 

boerderijbouw in de Wieringermeer in de jaren dertig waren opgedaan. Het ging daarbij 

om de verbetering van de brandveiligheid, hygiëne en effectiviteit van boerderijen. De 

meeste aandacht werd besteed aan het bedrijfsgedeelte, en in het bijzonder aan de 

koestallen. Beproefde elementen als onder andere grupstallen, automatische 

drinkbakken, betonnen ramen met ventilatiekleppen, ventilatiekokers, brandmuren en 

brandvrije zolders werden toegepast. De meeste wederopbouwboerderijen echter 

werden gekenmerkt door een substantieel verschil ten opzichte van de genormaliseerde 

boerderijen op het nieuwe land van de IJsselmeerpolders: zij werden in een streekeigen 

vormentaal gebouwd.  

De directeur van het Bureau Wederopbouw Boerderijen, Andries Dirk van Eck, 

een van de belangrijke sleutelfiguren van de wederopbouw, nam van het begin af aan 

het standpunt in dat de modernisering die met de wederopbouw doorgevoerd zou 

worden, gecombineerd moest worden met het behoud van tradities door een streekeigen 

vormentaal. Na de grote oorlogsschade van 1944 en 1945 leidde deze visie ertoe dat het 

BWB in 1946 historische boerderijen liet documenteren door boerderijonderzoeker R.C. 

Hekker. De documentatie moest als inspiratie dienen voor een streekgebonden 

wederopbouw. En ook toen het BWB vanaf 1947 standaardisatie plande, werd rekening 

gehouden met traditionele regionale vormen.  

 

Het behoud van tradities  

 

Het ligt misschien voor de hand te vermoeden dat met de traditionele vormentaal de 

modernisering van boerderijen verpakt moest worden, om deze makkelijker te kunnen 

‘verkopen’ aan boeren en boerinnen die aan oude vormen gewend zouden zijn.
2
 Van 

Eck zelf duidde hierop toen hij zich in 1940 in verschillende kranten tot een breed 

publiek richtte, de aanpak van de wederopbouw uitlegde en stelde dat ‘[...] boeren in 

bepaalde streken aan hun eigen boerderijenbouw gewend zijn’.
3
 Werd traditie gebruikt 

als – in de woorden van etnoloog Peter Hörz – ‘kompensatorischer Fluchtweg’ die 

modernisering minder bedreigend deed lijken en daardoor ‘aushaltbar’ en 

                                                 
2
 Vgl. Glassie, Folk housing in Middle Virginia, 20, 89, 119; Glassie, Vernacular Architecture, 71. 

3
 ‘Boerderijen krijgen bij herbouw verbeterde bouwtypen’, Het Vaderland, 16-07-1940, ochtendblad, 2. 
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‘durchsetzungsfähig’ maakte bij boeren en boerinnen?
4
 Werd bewust ingezet wat Peter 

Burke met ‘tweelingparadox’ bedoelde waarbij een traditie haar ‘tweeling’ vernieuwing 

overschaduwd?
5
  

Het is niet duidelijk hoe hier werkelijk over gedacht werd binnen het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen. Eveneens is onduidelijk hoe noodzakelijk het behoud van 

tradities was om de modernisering van boerderijen door te zetten bij boeren. Deze studie 

laat in elk geval zien dat boeren en boerinnen over het algemeen prioriteit gaven aan een 

moderne boerderijbouw die niet per se streekeigen hoefde te zijn.  

 

De traditionele wederopbouw van boerderijen tijdens de bezetting kan geïnterpreteerd 

worden als demonstratieve koestering van het eigene, in de context van een algemene 

stemming waarin de eigenheid van Nederland beklemtoond werd. Juist de traditionele 

architectuur van boerderijen werd in haar regionale diversiteit als ‘typisch’ Nederlands 

beschouwd. Met de koestering ervan kon de Nederlandse gemeenschap gesterkt worden 

als tegengif voor het Germaans imperialisme van de bezetter. De manier waarop Van 

Eck en het Bureau Wederopbouw Boerderijen zich duidelijk afzetten tegen de bezetter 

en tegen agrarromantisch gedachtegoed ondersteunt deze interpretatie.  

Ironisch genoeg kon dezelfde traditionele boerderijbouw echter ook ingezet 

worden voor de imperialistische doelen van de bezetter. De bezetter zelf hield zich op 

de achtergrond met betrekking tot de wederopbouw van boerderijen. Maar 

nationaalsocialistische organisaties, voorop de Nederlandsche Landstand, de 

overkoepelende organisatie op het gebied van landbouw en visserij, propageerden een 

moderne én traditioneel streekgebonden wederopbouw. Moderne boerderijen zouden de 

‘productieslag’ en daarmee de voedselvoorziening tijdens de oorlog en daarna 

garanderen terwijl de streekgebondenheid van boerderijen de Anschluss zou legitimeren. 

Voor dit laatste werd het werk van germanofiele volkskundigen aangehaald. Verbonden 

aan de agrarromantische verheerlijking van de boerengemeenschap werd een 

Germaanse oorsprong van Nederlandse boerderijvormen en daarmee een Germaanse 

stamverwantschap van Nederland en Duitsland aangetoond. Het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen trok zich hier echter niets van aan. En ook de bij de wederopbouw 

betrokken architecten en boeren en boerinnen blijken niet onder de indruk te zijn 
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 Hörz, ‘Fluchtweg “Volkskultur”’, 94, 96. 

5
 Burke, Wat is cultuurgeschiedenis?, 44-46. 
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geweest. Hoe sterk de invloed van de nationaalsocialistsche ideologie wél kon zijn op 

de boerderijbouw, heeft de vergelijking met de Duitse situatie laten zien. De ideologie 

leidde daar tot een terugkeer tot streekeigen boerderijvormen waarvan men reeds 

afstand had gedaan en tot een ijverige toepassing van ‘Germaanse’ zinnebeelden in de 

boerderijbouw. 

 

Tijdens de tweede wederopbouwperiode ging de belangstelling voor tradities eveneens 

gepaard met motieven die verbonden waren met het ideaal van 

gemeenschapsbevestigende en -scheppende eigenschappen van een streekeigen 

boerderijbouw. Het ging daarbij om sociaal-ruimtelijke aspecten die in deze studie met 

behulp van het concept ‘Heimat’ zijn uitgelegd. Vanuit een cultuurpessimistische 

houding verbonden vertegenwoordigers en sympathisanten van de heemschutbeweging 

traditionele – als statisch gepercipieerde – plattelandscultuur met morele waarden, 

saamhorigheid en stabiliteit. Zij zagen hierin een fundament van de nationale 

gemeenschap dat gekoesterd diende te worden en ingezet moest worden tegen morele 

ontwrichting, verwildering van de jeugd, massificatie en vereenzaming van de 

bevolking na de oorlog. Een diagnose die nog nijpender werd door de bezorgdheid dat 

tradities op het platteland, inclusief hun diversiteit, door modernisering bedreigd zouden 

worden. Deze zorg betrof ook de boerderijbouw. Het was een zorg die niet nieuw was, 

maar die door de verwoestingen in de oorlog en de wederopbouw wel een nieuwe 

dimensie kreeg: zouden met de wederopbouw boerderijen ontstaan met volstrekt nieuwe 

vormen, dan zouden tradities verloren gaan die voor een geestelijke wederopbouw 

echter als uiterst belangrijk werden geacht. De juiste aanpak van het acute verlies door 

de oorlog zou het – veel zwaarder wegende – sluipende verlies door de modernisering 

kunnen voorkomen. Met een streekgebonden – en tegelijk moderne – wederopbouw 

moesten tradities actief bewaard worden.  

Over de realisatie van de eerste wederopbouw en de eerste fase van de tweede 

wederopbouw was men positief. De wederopbouwboerderijen uit deze fases 

beantwoordden aan de ‘betwiste modernisering’.
6
 De economische werkelijkheid 

toonde zich echter onverbiddelijk: kwesties van traditie en modernisering werden 
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 Schot/Lintsen/Rip, ‘Betwiste modernisering’. 
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hieraan steeds duidelijker onderhevig gemaakt bij de wederopbouw. Dat betekende dat 

het streekeigen bouwen ook werd verlaten.  

 

Radicale modernisering door de gelede bouw 

  

Het jaar 1949 vormde een belangrijke cesuur in de jaren van de tweede wederopbouw: 

het BWB werd toen gereorganiseerd tot de Afdeling Boerderijenbouw die de gelede 

niet-streekeigen boerderijbouw propageerde. De gelede bouw bestond uit verschillende 

los van elkaar functionerende onderdelen in een aaneengesloten of verspreide opzet. 

Men hoopte hierdoor bouwkosten te besparen en een grotere efficiëntie van de 

boerderijen te bereiken. Directeur P. Tijm en zijn medewerker N.B. Goudswaard waren 

belangrijke woordvoerders in dit kader. Zij waren het ook die de strijd aangingen met de 

pleitbezorgers van een streekeigen wederopbouw. Een sleutelfiguur die toen op het 

toneel van de wederopbouw verscheen, was Rijkslandbouwconsulent voor 

Boerderijbouw G.J.A. Bouma. Gezien zijn functie werd verwacht dat Bouma door 

middel van voorlichting via het in 1947 opgerichte consulentschap kennis over moderne 

boerderijen zou verspreiden en daarbij prioriteit zou geven aan landbouweconomische 

aspecten van de boerderijbouw. Bouma zette zich echter ook vol overtuiging in voor 

streekeigen boerderijen. Hij deed dit vanuit een houding die de ‘natuurlijke’ esthetiek 

van traditionele boerderijen in het landschapsbeeld benadrukte en waarin bovendien 

cultuurpessimistische ideeën te bespeuren waren. Tegelijkertijd probeerde hij steeds 

opnieuw aan te tonen dat de traditionele streekeigen boerderijbouw ook de meest 

efficiënte zou zijn voor boeren. 

Hierin komt een dilemma tot uitdrukking waar verschillende sleutelfiguren zich 

mee geconfronteerd zagen: er bleek een spanning te bestaan tussen enerzijds hun eigen 

passie voor traditionele boerderijen en anderzijds de verwachtingen die aan hun functie 

gesteld werden. Ze ageerden in een netwerk dat hun speelruimte beperkte en waren er 

tegelijkertijd in gevangen. Bouma was zo iemand, maar zeker ook 

Rijkslandbouwarchitect Van Houten van het Instituut voor Landbouwwerktuigen en 

Gebouwen te Wageningen,
7
 en het is niet ondenkbaar dat ook Van Eck als directeur van 

het BWB die spanning voelde. Immers, hij bleek met de heemschutbeweging te 

sympathiseren.  

                                                 
7
 Van Cruyningen, ‘Ein Erneuerer’. 
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Het streekeigen bouwen werd steeds vuriger betwist. Tegenover de emotionaliteit 

over idealen van eenheid en harmonie werden harde bouw- en landbouweconomische 

feiten en cijfers omtrent de boerderijbouw gesteld, die de pleitbezorgers van traditie op 

hun beurt probeerden te weerleggen met andere cijfers. Hieruit blijkt wat Schuyt en 

Taverne in hun belangrijke werk over de jaren vijftig met de ‘mathematiserende 

werkelijkheidsopvatting’ in deze tijd beschrijven. Het vatten van de werkelijkheid in 

cijfers gaf het ideologisch geladen debat over de wederopbouw een ‘neutralere’ toon en 

doorbrak de weerstanden tegen het verlaten van een streekgebonden boerderijbouw. 

Schuyt en Taverne zien hierin een van de gedaantes van de modernisering in de 

naoorlogse periode.
8
 

De kritiek, die van de Afdeling Boerderijenbouw en uit landbouwkringen kwam, 

betrof de uitgangspunten van het bouwen. Men moest vertrekken vanuit het 

economische gebruik van het bedrijf oftewel, zoals dat ook geformuleerd werd, ‘vanuit 

binnen’ en niet van buiten. De voorstanders van het streekeigen bouwen werd 

voorgehouden dit principe te weinig of niet te volgen. Het beeld van ‘binnen’ en 

‘buiten’ impliceerde de innerlijke gebruiksfunctie en de uiterlijke esthetische 

symboolfunctie van de boerderijen. Het mag hier ook gelezen worden als metafoor voor 

de fronten die gezien werden tussen boeren en stedelingen, tussen landbouworganisaties 

en schoonheidscommissies, tussen plattelandsarchitecten en architecten uit de stad en 

uiteindelijk ook tussen modernisering en traditie. Het betreft tegenstellingen die men 

trachtte te beantwoorden met toenaderingen en compromissen – dit bepaalde de 

dynamiek van de wederopbouw.  

Zo zochten de voorstanders van streekgebonden boerderijen actief naar 

oplossingen die tradities in de vormgeving en modernisering combineerden. De 

voorstellen van Bouma voor streekeigen boerderijen met een centrale tasruimte zijn hier 

een voorbeeld van. Instellingen als de Nederlandsche Heidemaatschappij en het ILG 

hadden – vanuit de andere kant – modernisering met het traditionele verbonden en ook 

de landbouworganisaties waren hiervoor opgekomen. Maar deze groep actoren stelde 

zich vanaf de late jaren veertig steeds meer compromisloos op. Overtuigd dat de 

boerderijbouw vernieuwd moest worden om tot een rationalisatie van het 

landbouwbedrijf en een verbetering van de Nederlandse landbouweconomie op micro- 

                                                 
8
 Schuyt/Taverne, 1950, 54. Zie ook Karel, De maakbare boer, 22. 
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en macroniveau te komen, streefden zij naar de bouw van boerderijen die braken met de 

traditionele vormgeving. Het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (als 

opvolger van het ILG), de Stichting voor de Landbouw en deels de 

landbouworganisaties lichtten boeren ook in deze zin voor. De landbouwpers speelde 

daarbij een wezenlijke rol. Het verschijnen van Goudswaards boek ‘Naar een goede en 

goedkope boerderij’ over gelede boerderijen gaf in 1950 nog een extra impuls. Op het 

gebied van de woningbouw, waaraan door bovengenoemde instellingen weinig aandacht 

werd besteed, waren de boerinnenorganisaties uiterst actief – ‘rationalisatie’ en 

‘effectiviteit’ waren ook hier, naast hygiëne en moraal, de toverwoorden. 

Twee ontwikkelingen boden bijzondere kansen en mogelijkheden: de Stichting 

voor de Landbouw richtte vanaf 1949 bouwbureaus op die als architecten konden 

fungeren en – in nauw contact met de landbouwpraktijk – een goedkope moderne 

boerderijbouw moesten bevorderen. En boeren mochten vanaf 1950 als bouwheren 

optreden bij de wederopbouw. Deze ontwikkelingen betekenden een autonomisering 

van de landbouwsector op het gebied van de wederopbouw. Vertegenwoordigers van de 

heemschutbeweging maakten zich in deze tijd enorme zorgen over het verdwijnen van 

het streekgebonden bouwen en deelden mee geen vertrouwen te hebben in bouwende 

boeren en landbouworganisaties, wel in architecten en schoonheidscommissies. 

 

Competenties en competitie 

 

Het debat over de wederopbouw ging in de latere wederopbouwjaren steeds ook over 

kwesties rond eigendom, zeggenschap en expertise: wie mocht zich inmengen, wie 

mocht de koers bepalen, wie beschikte over de juiste competenties op het gebied van de 

boerderijbouw? Toen de Landbouwhogeschool te Wageningen in 1948 een opvolger 

voor Rijkslandbouwarchitect Van Houten zocht, stelde de sollicitatiecommissie dat 

boerderijbouw tegelijkertijd het domein van landbouwdeskundigen én architecten was 

en dat de verschillende benaderingswijzen elkaar niet moesten uitsluiten maar juist 

moesten aanvullen. Dit ideaal ging niet vanzelfsprekend op bij de wederopbouw. 

Exemplarisch voor competentiegeschillen en daarmee voor competitieve aspecten is de 

in 1949 publiek uitgevochten strijd tussen de Stichting voor de Landbouw enerzijds en 

Van Eck en de Bond van Nederlandse Architecten anderzijds. In die strijd stond de 

verplichte inschakeling van architecten bij de bouw van boerderijen centraal. De 
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kernvraag was wie beter en goedkoper op moderne eisen in de landbouwpraktijk zou 

kunnen ingaan en wie beter met boeren zou kunnen samenwerken: 

landbouwdeskundigen of architecten. De strijd breidde zich in 1950 uit door de 

botsingen tussen de bouwbureaus van de Stichting voor de Landbouw en de BNA, die 

zich als concurrenten opstelden. 

Terwijl deze geschillen de – financieel verantwoorde – modernisering van 

boerderijen betroffen, werd ook de competentie van de voorstanders van een 

streekgebonden boerderijbouw ten aanzien van hun idee over traditie ter discussie 

gesteld. De Commissie Uniforme Bebouwing, die in 1954 testte of uniformiteit in de 

boerderijbouw door de eventuele verandering van overheidsvoorschriften kon worden 

voorkomen, beweerde dat de enige traditie in de boerderijbouw die van aanpassingen 

van de gebouwen aan veranderingen in de landbouw was. Daarmee werd verondersteld 

dat de pleitbezorgers van het streekeigen bouwen een te statisch begrip van traditie 

hanteerden. Vanuit de Nederlandsche Heidemaatschappij was al eerder ter discussie 

gesteld of cultuur, en daarmee traditie, wel door planning van boven gestuurd zou 

kunnen worden, zoals de pleitbezorgers dat verlangden. 

Typerend voor de competitie rond de wederopbouw was ook dat veelal de 

(veronderstelde) mening en de praktijkervaring van boeren en boerinnen 

geïnstrumentaliseerd werden. Zij dienden zowel in de pleidooien vóór als in de 

pleidooien tégen een streekeigen boerderijbouw als argument. 

  

Machtsverhoudingen 

 

Het debat over de boerderijbouw door de verschillende actoren die in deze studie aan 

bod zijn gekomen, is te begrijpen als betekenisvolle handelingsruimte waarbinnen de 

wederopbouw heeft plaatsgevonden. Het Bureau Wederopbouw Boerderijen en de 

Afdeling Boerderijenbouw namen daarbinnnen als plannende overheidsinstellingen een 

sterke positie in. Maar het is zonder twijfel dat de wederopbouw juist ook beïnvloed 

werd door de andere actoren. Al dan niet met elkaar verbonden,
9
 stonden zij in 

complexe machtsverhoudingen die het moeilijk maken om precies aan te geven welke 

actoren welke invloed hadden op de wederopbouw. Veel inspanningen waren gericht op 

                                                 
9
 Vanuit de Stichting voor de Landbouw kwam de kritiek dat de krachten van de verschillende 

instellingen uit de landbouwsector die zich met boerderijbouw bezighielden, te weinig gebundeld werden. 

Leenstra, S., ‘Achterstand inhalen’, in: Stichting voor de Landbouw, Mededelingen 6 (1951), 72, 73. 
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de actieve rol van de individuele boeren en boerinnen. Deze konden immers de 

wederopbouw voor een deel meebepalen: indirect via de bestaande overlegstructuren en 

samenwerkingsverbanden op nationaal en provinciaal niveau en direct ter plekke op de 

bouw. Het was van belang om hen te overtuigen en tegelijk hun zelfwerkzaamheid in 

die zin te sterken. De activiteiten met betrekking tot het woongedeelte laten dit 

bijzonder goed zien. Het was een functioneel netwerk van leden van 

plattelandsvrouwenverenigingen en leraressen dat de gedupeerde boerinnen stimuleerde 

de wederopbouw van het woongedeelte mee te bepalen, en wel volgens de ideeën van 

dat netwerk. Het ging om het doorzetten van een rationeel huishouden, maar ook om 

een beschavingsoffensief dat moest bijdragen aan een algemeen welzijn op het 

platteland.  

Bij boeren en boerinnen, zo blijkt uit deze studie, bestond over het algemeen 

draagvlak voor de modernisering van hun boerderijen. Het feit dat een aantal boeren 

zich al voor de oorlog met modernisering bezig had gehouden, de gebreken van de 

meeste oude boerderijen, de verwoesting en het leven in en werken met de 

noodvoorzieningen speelden daarbij allemaal een rol. De boerderij stond als 

gebruiksobject centraal. 

Historica Selma Leydesdorff heeft geconstateerd dat modernisering de in de 

oorlog geknakte trots kon versluieren.
10

 Of de modernisering bij de wederopbouw van 

boerderijen ook zo’n lading heeft gehad voor boeren en boerinnen, moet onbeantwoord 

blijven – het beschikbare bronnenmateriaal laat hierover geen conclusies toe.  

Om dezelfde reden moet de vraag onbeantwoord blijven of de boeren hun eigen 

persoonlijkheid wilden markeren met de modernisering, juist door de bouw van niet-

streekeigen boerderijen. Daarmee zou tegelijk ook het immateriële, dat belichaamd kon 

worden door wederopbouwboerderijen, een rol hebben gespeeld bij de wens naar 

modernisering. De vraag is gebaseerd op de veel beschreven maar ook gerelativeerde 

individualisering in de betreffende periode.
11

 Individualisering (zelfontplooiing) was 

(naast aanpassing aan de samenleving) ook wat de Wageningse sociologen vanaf het 

midden van de jaren vijftig voor het platteland nastreefden: het belang van de lokale 

                                                 
10

 Leydesdorff, Het water en de herinnering, 37. 
11

 Vgl. Schuyt/Taverne, 1950, 54, 55; Karel, De maakbare boer, 22. Schuurman heeft aangetoond dat het 

streven naar verbondenheid, in tegenstelling tot het streven naar individuele persoonlijkheid, ook voor de 

wederopbouwperiode niet ‘a priori’ de overhand had op het platteland. Schuurman, ‘Materiële cultuur’, 

273. 
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gemeenschap moest vervangen worden door een ‘individueel georiënteerd 

ondernemerschap’ van boeren.
12

 Socioloog Hofstee zag deze individualisering in 1957 

daarin bevestigd dat boeren, vooral de grote in het noorden en westen van het land, zich 

nieuwe moderne boerderijvormen zouden toe-eigenen als ‘cultural manifestations’ van 

de eigen individualiteit.
13

 Nu gaf Hofstee weliswaar geen wetenschappelijke fundering 

bij zijn verhaal en kan men zich afvragen of de constatering niet ingegeven was door 

wat de Wageningers nastreefden. Maar de juistheid van zijn constatering is wel 

denkbaar, gezien het uit de negentiende eeuw en de eerste decennia van de twintigste 

eeuw bekende fenomeen dat boeren met hun materiële cultuur zelfbewustzijn lieten 

zien.
14

 

 

De oorlog als breekpunt? 

 

Afsluitend wil ik hier focussen op de betekenissen van de ervaringen van bezetting, 

oorlog en de gevolgen daarvan. Een eerste constatering is dat vooral gezwegen werd: de 

oorlog kwam zelden ter sprake in het debat over de wederopbouw. Dat betrof ook de 

individuele verwerking van de oorlogservaringen van de gedupeerde boeren en 

boerinnen. Zo kwam ook het elders aangestipte idee dat ‘goed wonen’ zou kunnen 

bijdragen aan de individuele verwerking van het oorlogsleed,
15

 niet voor in het debat 

over de wederopbouw van boerderijen. Veeleer werd met motto’s als ‘En de boer hij 

ploegde voort’, ‘Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst’ en ‘Geen volk is sterker 

dan zijn boeren’ de blik op de toekomst gericht, zonder om te kijken. Slechts in 

kritische artikelen en klachtenbrieven over de noodvoorzieningen en de traag 

verlopende wederopbouw refereerden de landbouwpers en boeren aan de doorwerkende 

bedreiging door de oorlog. 

In welke dimensies speelde de oorlog wel een rol? Op ‘vrijwel alle niveaus van de 

Nederlandse samenleving’ klonk na de oorlog een roep om ordening.
16

 In deze context 

is de wederopbouw van boerderijen te interpreteren. Binnen de drie kaders van de 

wederopbouw van boerderijen werd geprobeerd om orde te scheppen tegen de 

                                                 
12

 Karel, De maakbare boer, 320, zie voor de Wageningse theorie van het modern-dynamische 

cultuurpatroon ook 21-79, 319-328. 
13

 Hofstee, Rural life, 244. 
14

 Schuurman, ‘Tussen stereotype en levensstijl’, 540; vgl. ook Montijn, ‘Na de zondeval’, 249. 
15

 Schuyt/Taverne, 1950, 201. 
16

 Schuyt/Taverne, 1950, 26, zie ook 80, 306. 
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achtergrond van verschillende ideaalbeelden van een nieuw Nederland. Orde op het 

gebied van de landbouweconomie, het huishouden en het wonen en orde op 

maatschappelijk gebied.
17

 En ook het uitvechten van wie welke zeggenschap mocht 

hebben over de boerderijbouw kan als een vorm van ordening op het gebied van bestuur 

en beleid van de boerderijbouw geïnterpreteerd worden, juist ook gezien het feit dat er 

tijdens en kort na de oorlog nieuwe instellingen op dat gebied waren opgericht. 

Het kiezen voor traditie en/of modernisering bij de boerderijbouw was het middel 

om orde te bereiken. Daarbij waren in het debat over de wederopbouw niet de doelen an 

sich het strijdpunt, maar ging het over de compatibiliteit van de middelen. De actoren 

die in deze studie zijn behandeld, hadden zich meestal al voor de oorlog met traditie en 

modernisering in de boerderijbouw beziggehouden en de wederopbouw stelde ze niet 

voor volstrekt nieuwe taken. In dit perspectief is de oorlog dan ook niet als breekpunt te 

interpreteren, zoals dat in andere contexten wel door historici gesteld is.
18

 Het aantal 

verwoestingen en de noodzakelijke wederopbouw maakten de boerderijbouw en 

daarmee kwesties van traditie en modernisering echter wel tot een urgent onderwerp.  

De blik richtte zich daarbij vooral op de kansen: de kans om een betere, 

praktischer boerderij terug te krijgen, de kans om de landbouw op micro- en 

macroniveau te moderniseren, de kans om het huishouden te rationaliseren, de kans om 

het algehele welzijn op het platteland te bevorderen en de zelfwerkzaamheid van boeren 

te versterken en de kans om gemeenschapsbevestigende en -vormende architectuur te 

scheppen. In dit kader werd nieuwe kennis gegenereerd die aan de realisering van de 

kansen moest bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan de experimenten met de gelede 

boerderij, de berekeningen over de arbeidstijd en daarmee -productiviteit van de 

boerinnen in het woongedeelte en het documentatiewerk van R.C. Hekker over 

historische boerderijen. Van deze kennis werd juist ook buiten de wederopbouw gebruik 

gemaakt, zoals in de ruilverkaveling, de streekverbetering en in het historisch 

boerderijonderzoek. Het was, naast de wederopbouwboerderijen zelf, de erfenis van het 

verlies.

                                                 
17

 De ordening toont zich uiteindelijk ook in de richtlijnen voor de boerderijbouw die tevens als ordening 

te begrijpen zijn. Over woningbouw en ordening zie ook Moorsel, Contact, 26. 
18

 Vgl. Schuyt/Taverne, 1950, 120; vgl. Spohn, ‘Landwirtschaftliche Gebäude’, 30, 31. 
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Bijlage 1 
 

Chronologisch overzicht van de wederopbouw van boerderijen: de belangrijkste 

gebeurtenissen 

 
(De gebeurtenissen waarbij het Bureau Wederopbouw Boerderijen/de Afdeling 

Boerderijenbouw was betrokken, zijn vetgedrukt.) 

 

 

1933-1941 Boerderijbouw in de Wieringermeerpolder 

1938 Publicatie ‘Boerderijen’, handboek over boerderijbouw in de 

Wieringermeerpolder 

 

mei 1940 Verwoesting van meer dan 500 boerderijen, vooral bij de Grebbelinie en bij 

Mill 

 

 

Eerste wederopbouw 

 

15 juli 1940 Oprichting van het Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB), A.D. van 

Eck wordt directeur, hoofdbureau is eerst in Utrecht dan in Amersfoort 

gevestigd, BWB ressorteert onder het Bureau Ontruiming 

1940 Bouw van noodboerderijen 

18 sept. 1940 Officiële plechtigheid: eerste steen van een van de eerste 

wederopbouwboerderijen wordt gelegd, deelname van A.D. van Eck, S.L. 

Louwes en C. Staf  

 

jan. 1941 Excursie van boeren uit Hoogland en hun architecten naar de 

Wieringermeerpolder om boerderijen te bezichtigen 

1941 Publicatie ‘Nederlandsche Boerderijen’ in de ‘Heemschut Serie’ 

1941 Publicatie ‘Boerderijen in Nederland’ door de Nederlandsche 

Heidemaatschappij 

1941-1945 Documentatie Landelijke Bouwkunst, Openluchtmuseum Arnhem 

 

1 juli 1942 Bouwstop, raakt wederopbouw van boerderijen niet 

1942-1943 Reorganisaties en inkrimpingen van het BWB (wegens gevorderde 

wederopbouw), verhuizing van het hoofdbureau naar Zwolle 

1942-1944 Nederlandsche Landstand zet zich in voor boerderijen in streekeigen 

vormentaal zonder stedelijke elementen 

 

1943 Derde druk van ‘Volk van Nederland’ onder redactie van J. de Vries, met 

artikelen over de ‘Germaanse oorsprong’ van plattelandscultuur waaronder 

boerderijen 

 

 

1944-1945 Verwoesting van meer dan 8500 boerderijen, vooral in Noord-Brabant, 

Gelderland en Limburg 
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Tweede wederopbouw 

 

1945 BWB ressorteert korte tijd onder de Rijksdienst voor Landbouwherstel, 

vanaf september onder het College van Algemene Commissarissen voor de 

Wederopbouw 

1945-46 Bouw van noodwoningen 

dec. 1945  Rapport over documentatie historische boerderijen in de Betuwe door R. 

Oldhoff 

 

mei 1946 Themanummer van ‘Bouw’ over boerderijbouw 

juni 1946 Voorlopige financieringsregeling 

1946 Documentatie historische boerderijen door R.C. Hekker ter bevordering 

van een streekeigen wederopbouw 

1946 Ontwerpwedstrijd voor een Zeeuwse boerderij, georganiseerd door de 

Stichting voor de Landbouw Zeeland, het BWB en de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel 

1946 Berekeningen door ‘Nieuw Rollecate’ voor efficiënte woningen in 

wederopbouwboerderijen 

1946 Publicatie ‘Het aandeel der vrouw bij de wederopbouw boerderijen’ door de 

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 

1946 Oprichting Commissie Landbouwherstel van de Stichting voor de Landbouw 

 

jan. 1947 Oprichting van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw, G.J.A. 

Bouma wordt Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw 

aug. 1947 Eerste plannen voor standaardisatie kleine boerderijen 

1947 Vaststelling woningnormen en vaststelling volumen bedrijfsgedeelte 

 Vaststelling van ‘stopprijzen’ (maximaal bedrag dat aan wederopbouw 

besteed mag worden) 

1947 Oprichting Commissie Boerderijenbouw van de Stichting voor de Landbouw, 

provinciale commissies volgen 

1947/48 Pleidooi voor streekeigen boerderijen in ‘De Landbode’, naar aanleiding van 

het regionalisme 

 

maart 1948 Karikatuur ‘Crêpeergevallen’ op de titelpagina van ‘Boer en Tuinder’ 

 

jan. 1949 Reorganisatie van het BWB tot Afdeling Boerderijenbouw van het 

Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, P. Tijm wordt 

directeur, hoofdbureau verhuist naar Den Haag 

april 1949 Competentiestrijd tussen de Stichting voor de Landbouw en Van Eck naar 

aanleiding van verplichte inschakeling van architecten bij de boerderijbouw 

mei 1949 ‘Gesplitste’ financieringsregeling 

zomer 1949 Conflict tussen G.J.A. Bouma en N.B. Goudswaard over gelede  

boerderijen 

aug./sept.1949 Landbouwtentoonstelling in Eindhoven, tentoonstelling van een gelede 

boerderij, gebouwd door Spoelstra, Olieslagers en Heijdelberger  

okt. 1949 Bouwbureau van de Stichting voor de Landbouw gaat aan het werk, oprichting 

van provinciale bureaus volgt   

1949 Publicatie ‘De boerin en haar huis’ door de Centrale van Boerinnen en  

andere Plattelandsvrouwen 

1949 Van Houten treedt af als Rijkslandbouwarchitect bij het Instituut voor 

Landbouwwerktuigen en Gebouwen (ILG, Wageningen) 

1949 Oprichting van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 

(Wageningen) 
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1950 Eigenaren van verwoeste boerderijen worden aanbesteders 

1950 Begin propaganda voor gelede boerderijen door de Afdeling 

Boerderijenbouw 

1950 Publicatie ‘Naar een goede en goedkope boerderij’, pleidooi voor gelede 

boerderijen door N.B. Goudswaard 

1950 Ontwerp van een gelede boerderij door het centrale bouwbureau van de 

Stichting voor de Landbouw, N.B. Goudswaard wordt door de stichting 

uitgenodigd om lezingen te houden 

1950 G. Pothoven wordt lector in ‘De kennis van de landbouwgebouwen’ 

(Wageningen), eerdere kandidaten: A.D. van Eck, G.J.A. Bouma, en L.A. 

Heijdelberger 

 

jan. 1951 Jan Jans publiceert zijn ontwerp van een traditionele boerderij als alternatief 

voor een gelede boerderij 

 

1952 Financieringsregeling wordt definitief 

 

feb. 1953 Verwoesting boerderijen door watersnood 

 

aug. 1954 Commissie Uniforme Bebouwing gaat aan de slag naar aanleiding van 

ongewenste uniformiteit in de boerderijbouw 

 

1955 Wederopbouw boerderijen wordt afgerond 

 

1957 Oprichting van het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen (Wageningen) 

 

1958 Ontwerp ‘Agro-boerderij’ 

 

1960 Ontslag G.J.A. Bouma 

 

 

Wederopbouwboerderijen in de 21ste eeuw 

 

2001-2007 Project ‘Wederopbouw’ van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (later: 

RACM, nu: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

2007 Wederopbouwboerderij ‘Nattegat’ wordt ‘Boerderij van het Jaar van de 

Provincie Utrecht’ 

2010 Ophef over geplande sloop van twee wederopbouwboerderijen op landgoed De 

Horsten 
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Bijlage 2 
 

De geschiedenis van het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen
1
 

 

Het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen
2
 bevat tegenwoordig circa 7700 

schadeformulieren en reconstructieschetsen van in de oorlog verwoeste boerderijen en 

evenveel bouwtekeningen en bestekken van wederopbouwboerderijen. Daarnaast bevat 

het archief de 144 opmetingen van historische boerderijen van R.C. Hekker en de acht 

opmetingen van R. Oldhoff. Het archief wordt beheerd door de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het kent een complexe geschiedenis die de huidige 

vorm van het archief bepaalt en tegelijk de betekenisgevingen van 

wederopbouwarchitectuur weerspiegelt. Het archief vormt een waardevolle basis voor 

dit onderzoek, maar het heeft ook beperkingen.  

Na de wederopbouwperiode werden de dossiers van de wederopbouwboerderijen 

en het overige materiaal opgeslagen bij het archief van het Ministerie van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. Samen met de dossiers van de watersnoodschade 

aan boerderijen had het BWB-archief een omvang van ruim 190 strekkende meters.
3
 

Toen in 1960 de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO) werd opgericht, 

werden de 144 opmetingen van Hekker, één van de oprichters van de SHBO, in 

langdurige bruikleen overgedragen aan de stichting. Eén argument daarvoor was dat de 

SHBO tevens historische boerderijen liet opmeten ‘en dus het werk uit de jaren ’46-’48 

van het toenmalige Bureau Wederopbouw Boerderijen voortzet’.
4
 

Voordat het BWB-archief bij het Algemeen Rijksarchief werd ondergebracht, 

werd in 1967 toestemming gegeven aan de SHBO om de voor boerderijonderzoek 

relevante stukken in te zien en te selecteren voor permanente bruikleen. Vanwege 

                                                 
1
 Van deze paragraaf zijn twee versies gepubliceerd: Elpers, ‘Het archief’ en Elpers, ‘Vergeten en 

herontdekt’. Ook is in september 2007 een korter artikel over het archief gepubliceerd: Elpers, ‘Het 

archief’ (2007). 
2
 De meeste dossiers uit dit archief dateren uit de jaren vóór 1949. Toen het BWB in 1949 werd 

gereorganiseerd tot de Afdeling Boerderijenbouw van het Ministerie van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting werd het oorspronkelijke BWB-archief verder aangevuld door deze afdeling, totdat de 

wederopbouw van boerderijen tegen het midden van de jaren vijftig was voltooid. Voor het gemak spreek 

ik hier over het ‘archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen’ – het archief bevat echter ook 

documenten van de Afdeling Boerderijenbouw. 
3
 Brief van C. Huijts aan de leden van het Dagelijks Bestuur, 30-08-1989, in: RCE, SHBO, zonder inv.nr. 

4
 Brief van R.C. Hekker aan A.J.B. Kempers (voorzitter SHBO), 19-04-1960; zie ook Brief van C.Th. 

Kokke (secretaris SHBO) aan R.C. Hekker (incl. bijlage), 04-05-1960; brief van C. Sondervan van het 

Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid aan het bestuur van de SHBO, 24-08-1960; brief van 

A.J. Kempers en C.Th. Kokke aan het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, 17-09-1960. 

Alle brieven liggen in: RCE, SHBO, zonder inv.nr. 
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gebrek aan opslagruimte en mankracht voor de selectie, kon deze toezegging evenwel 

jarenlang niet worden waargemaakt. Toen men in 1989 vernam dat het BWB-archief 

vernietigd zou worden, bleek een gedeelte, namelijk een groot deel van het watersnood-

archief en een deel van de wederopbouwboerderijen-dossiers uit gemeenten met de 

beginletters W tot Z, al verloren gegaan.
5
 Op dat moment wist de toenmalige directeur 

Carlo Huijts een verdere vernietiging te voorkomen en de voor de SHBO relevante 

stukken in 1990 naar Arnhem te halen.
6
 Bij de SHBO werd – met ondersteuning van het 

Prins Bernhard-Fonds – een nieuwe ordening van het BWB-archief opgezet die beter 

voldeed aan de toenmalige vraagstellingen van de stichting. Alle documenten met 

gegevens over boerderijbouw vóór 1940 – met name de schadeformulieren en 

reconstructieschetsen – werden geïntegreerd in het al bestaande SHBO-tekeningen- en 

fotoarchief over historische boerderijen. De tekeningen van de 

wederopbouwboerderijen en de bestekken werden apart gearchiveerd. Documenten die 

de SHBO in 1990 overbodig achtte, werden uiteindelijk vernietigd. Daarbij hoorden ook 

algemene documenten over het werk van het Bureau Wederopbouw Boerderijen en veel 

correspondentie. Hierin toont zich enerzijds het structuralistische en minder sterk 

contextgerichte onderzoek van de SHBO in die tijd en anderzijds de focus op 

vooroorlogse architectuur en daarmee de ontbrekende aandacht voor alles wat na 1940 

gebouwd was.
7
 De intrinsieke waarde en samenhang van de collectie van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen was hieraan ondergeschikt gemaakt – een groot nadeel voor 

mijn onderzoek. De bewaard gebleven documenten over wederopbouwboerderijen die 

weliswaar behoorlijk veel ruimte in beslag namen op zolder en later in de kelders van 

het Nederlands Openluchtmuseum, waar de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 

was gevestigd, werden dan ook nauwelijks gebruikt in het onderzoek dat in de jaren 

negentig werd verricht.  

Aan het begin van de 21ste eeuw werd de wederopbouwarchitectuur ontdekt. 

Hiervan getuigt onder andere het grote project rond wederopbouwarchitectuur van de 

                                                 
5
 Alle documenten waren op plaats gesorteerd. Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek, Jaarverslag 

1990, 15. 
6
 Brief van C.S.T.J. Huijts aan de leden van het Dagelijks Bestuur (incl. bijlage), Arnhem, 30-08-1989; 

brief van C.S.T.J. Huijts aan F.C.J. Ketelaar van het Algemeen Rijksarchief (incl. bijlage), Arnhem, 30-

01-1990; brief van E. van Laar van het Algemeen Rijksarchief aan C.S.T.J. Huijts, 06-02-1990; brief van 

C.S.T.J. Huijts aan E. van Laar van het Algemeen Rijksarchief, Arnhem, 01-10-1990; brief van C.S.T.J. 

Huijts aan J.C.M. Veenman van het Ministerie van VROM, Arnhem, 15-10-1990. Alle brieven liggen in: 

RCE, SHBO, zonder inv.nr. 
7
 Van Olst, Uilkema, 6. 
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toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed). In 2002 nam ook de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek een initiatief 

om wederopbouwboerderijen te onderzoeken. Dit had vier redenen: 1) het aantal 

mensen dat uit eigen ervaring over de wederopbouw kon vertellen, werd steeds kleiner; 

2) er waren nog maar weinig wederopbouwboerderijen in originele staat; 3) de aandacht 

van de Rijksdienst ging nog niet uit naar wederopbouwboerderijen, maar de vraag naar 

de waarde van wederopbouwboerderijen zou onvermijdelijk vanuit de monumentenzorg 

gesteld worden; en 4) het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen was nog 

niet eerder bestudeerd en was bovendien uniek geworden doordat het ministeriële 

Archief Wederopbouw vrijwel geheeld vernietigd was.
8
 Door personele 

omstandigheden en ten slotte de ondergang van de SHBO in 2007 kon het geplande 

onderzoek echter niet gerealiseerd worden. Sinds 2007 is het BWB-archief in het bezit 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar zijn de opgesplitste stukken, 

behalve de bestekken die nog apart worden bewaard, weer bij elkaar gebracht. Hierdoor 

is het nu makkelijker om vragen die de geschiedenis, de biografie, van individuele 

boerderijen betreffen, te beantwoorden. In dat kader wordt het archief op dit moment 

ook het meest geraadpleegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek: ‘Nieuwe einder – boerderijen uit de Wederopbouw 1940-

1965’, onderzoeksvoorstel BWB-archief, Arnhem 2002, ongepubliceerd concept, privécollectie Sophie 

Elpers. 
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Bijlage 3 
 

Afbeeldingen 
 

Afbeelding 1.1  
 

Kaart van boerderijtypen, 1941 

(Nederlandsche Heidemaatschappij, 

Boerderijen in Nederland) 

De kaart beschrijft vier groepen: I. ‘Friesch 

type’, ‘West Friesch type’ en ‘gemengd 

Friesch en halle type’, II. ‘Frankisch halle 

type’, ‘Saksisch halle type’, ‘halletype met 

gescheiden woonhuis’ en ‘halletype met 

dwarshuis’, III. ‘langgeveltype’ en 

‘langgeveltype met los woonhuis’ en IV. 

‘binnenhof type’.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1.2 
 

Kaart van boerderijtypen door R.C. Hekker, 

1948 

(RCE, SHBO/BWB, zonder inv.nr.)  

De kaart beschrijft vijf groepen: ‘Friese 

typen’, ‘Saksische typen’, ‘Frankische 

typen’, ‘Zeeuwse typen’ en ‘Vlaamse-schuur 

typen’. 
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Afbeelding 2.1 

Verwoeste boerderij in Achterberg, Grebbelinie  

(RCE, SHBO/BWB, zonder inv.nr.) 

 

      
 

 

Afbeelding 2.2 

Verwoeste boerderij op Walcheren, 1945 

(De geschiedenis van het Boerenleven in Nederland 31 (2007), 742) 
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Afbeelding 3.1 

Wieringermeerboerderij, Type Q, 1936 

(Geurts, Boerderijen, 30) 

 

 
 

 

Afbeelding 3.2  

Hollandse stal in een Wieringermeerboerderij, circa 1933  

(Geurts, Boerderijen, 24) 
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Afbeelding 3.3 

Standaardtekeningen Wieringermeerboerderijen  

(Geurts, Boerderijen, 25) 

 

 
 
 
 

Afbeelding 3.4 

Andries Dirk van Eck, januari 1949 

(Geurts, Boerderijen, 18) 
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Afbeelding 3.5 

Indeling van Nederland in districten en rayons van het Bureau Wederopbouw Boerderijen  

(RCE, SHBO/BWB, zonder inv.nr.) 
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Afbeelding 3.6 

Schadeformulier 

(RCE, SHBO/ BWB, zonder inv.nr., complexnr. 23512) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.7 

Reconstructieschets  

(RCE, SHBO/BWB, zonder inv.nr., complexnr. 23512) 
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Afbeeldingen 3.8a en b 

Hallenhuis met hildes (De Landbode, 12-03-1949) 

Slaapplek van de knecht in een boerderij bij 

Woudenberg, 1930 

(Kooij/Toebast, Het grote boerderijenboek, 321) 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen  3.9a en b 

Koestal met brandveilige zolder, grupstal, automatische drinkbakken 

(tekening: ‘Aspecten van de boerderijenbouw’, in: RCE, SHBO/BWB, zonder inv.nr.; foto 

wederopbouwboerderij Woudenberg, 1947: Sophie Elpers) 
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Afbeeldingen 3.10a en b 

Stalraam met ventilatiedorpel 

(tekening: ‘Aspecten van de boerderijenbouw’, in: RCE, SHBO/BWB, zonder inv.nr.; foto 

wederopbouwboerderij Rhenen, 1942: Sophie Elpers) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.11 

Wederopbouwboerderij in Rhenen met een klokgevel en zonnewijzer 

(foto: Sophie Elpers) 

 

De boerderij is in 1942 gebouwd nog 

voordat de luxelijst was opgesteld en 

nauwkeurig gelet werd op het 

bouwvolume. Toch kan ervan 

uitgegaan worden dat de eigenaar uit 

eigen zak heeft bijbetaald of materiaal 

heeft geleverd om de opvallende 

klokgevel met zonnewijzer te krijgen. 

De eigenaar D.L. Leccius de Ridder 

was tevens eigenaar van steenoven ‘De 

Plasserwaard’, de grootste steenfabriek 

in Wageningen.  
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Afbeelding 3.12 

Robert Cornelis Hekker, 1969 

(Collectie Nederlands Openluchtmuseum, objectnr. AA 164034) 

 

 
 

 

Afbeelding 3.13 

Door R.C. Hekker gedocumenteerde boerderij in Winterswijk  

(RCE, SHBO, tekeningnummer BWBZ 0302) 
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Afbeeldingen 3.14a, b, c, d, e, f, g 

Streekgebonden wederopbouwboerderijen 

  
Wederopbouwboerderij te Slochteren, 

Groningen 

(Bouwkundig Weekblad 68 (1950), 225)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wederopbouwboerderij te Teroele, 

Friesland 

(Bouwkundig Weekblad 68 (1950), 222) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wederopbouwboerderij te Enschede, Overijssel 

(Bouwkundig Weekblad 68 (1950), 228) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wederopbouwboerderij te Groesbeek, Gelderland 

(fotoalbum G. van der Flier ‘ter herinnering’, in: RCE, 

SHBO/BWB, zonder inv.nr.) 
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Wederopbouwboerderij te Veghel, Noord-

Brabant 

(fotoalbum G. van der Flier ‘ter 

herinnering’, in: RCE, SHBO/BWB, 

zonder inv.nr.) 

 

 

 

 

Wederopbouwboerderij te Rilland Bath, 

Zeeland 

(Bouwkundig Weekblad 68 (1950), 246) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wederopbouwboerderij te Geleen, 

Limburg 

(Bouwkundig Weekblad 68 (1950), 256) 
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Afbeelding 3.15 

Ontwerp van een gelede boerderij (Egmond Binnen) door C.D. van Reijendam, 1949 

(Beek, Het aanzien waard, 85) 
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Afbeelding 3.16 

Ontwerp van een gelede boerderij voor een gemengd bedrijf of een weidebedrijf, 1950 

(Goudswaard, Naar een goede en goedkope boerderij, 20) 

Onafhankelijk van elkaar konden de tasruimte en de stallen een bepaalde grootte krijgen. 

 

 
 

 

 

Afbeeldingen 3.17a, b en c 

Gelede wederopbouwboerderij te Empel, Noord-Brabant, 1950 

(Bouwkundig Weekblad 68 (1950), 563, 566) 

 

Deze gelede boerderij 

onderscheidt zich door de 

indeling, het materiaal en 

de vlakke daken duidelijk 

van de gelede boerderij in 

Goudswaards boek, maar 

het principe is hetzelfde. 
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Afbeeldingen 3.18a en b 

Open loopstal, Tilburg, 1954 

(De Boerderij, 17-11-1954) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Zit-slaapkamer 

 2 Zitkamer 

 3 Woonkeuken 

 4 Gang 

 5 Douche 

 6 W.C.’s 

 7 Spoelkeuken 

 8 Koestal 

 9 Varkenstal 

 10 Tasruimte 

 11 Wagenberging 

 12 Paardenstal 

 13 Tractor 



297 

 

Afbeelding 4.1 

Ontwerp van Jan Jans als alternatief voor een gelede boerderij, 1951 

(Bouwkundig Weekblad 69 (1951), 19) 
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Afbeeldingen 4.2a en b 

Maquettes van de architectengroep Agrobouw, 1958 

(Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 69 (1958), 64) 
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Afbeelding 4.3 

Gevelsteen met uit het vuur springende leeuw en jaartal, Woudenberg, 1947 

(foto: Sophie Elpers) 

 

 
 

 

Afbeelding 4.4 
 

Oven van Brouwers Aardewerk, 

Leiderdorp 

(RKD, Archief W.C. Brouwer, 

archiefnummer 0339, inv.nr. 54) 
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Afbeeldingen 4.5a en b 

Tekening van R.C. Hekker (?) 

(RCE, SHBO/collectie Hekker, zonder inv.nr., doos 6, map 5) 

 

 

Gevelsteen uit burgerhuis in  

Middelburg, 1940 

(http://www.regiocanons.nl/zeeland/venste

rs-op-zeeuws-erfgoed/tweede-

wereldoorlog/beeld/gevelsteen-

wederopbouw-middelburg) 

 

 

 

Afbeelding 4.6 
 

Poort met leeuwen van een 

wederopbouwboerderij te 

Vierlingsbeek 

(Bouwkundig Weekblad 68 

(1950), 253) 
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Afbeelding 5.1 

 
S.L. Louwes legt de eerste steen van een 

wederopbouwboerderij in De Slaag, 18 

september 1940 

(De Courant. Het nieuws van den dag, 19-09-

1940, 1) 

Over deze plechtigheid werd in de meeste 

Nederlandse kranten bericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5.2 

Aankondiging van de landbouwtentoonstelling in Eindhoven, 1949 

(Ons Platteland, 11-08-1949) 
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Afbeeldingen 5.3a en b 

Boerderij op de landbouwtentoonstelling te Eindhoven, 1949 

(Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 60 (1949), 279, 280)  
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Afbeeldingen 5.4a en b 

Ontwerp van een gelede boerderij door het bouwbureau van de Stichting voor de Landbouw 

(Ons Platteland, 18-01-1951, 272) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5.5 

Wederopbouwboerderij te Escharen, Noord-Brabant, op de voorpagina van ‘De Boerderij’, 1941 

(De Boerderij, 03-12-1941) 
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Afbeelding 5.6 

Karikatuur ‘Crêpeergevallen’ 

(Boer en Tuinder, 06-03-1948) 

 

 

Afbeelding 5.7 

Bericht over noodwoningen op Walcheren 

(De Boerderij, 19-12-1951) 
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Afbeelding 5.8 

Streekeigen wederopbouwboerderij bij Wehl met opvallend schuurgebouw, Gelderland, 1953 

(De Boerderij, 25-11-1953) 

 

 
 

 

Afbeeldingen 5.9a en b 

 
Wederopbouwboerderij  

(kop-hals-romp-vorm) te 

Elden, Gelderland, 1948 

(fotoalbum G. van der Flier 

‘ter herinnering’, in: RCE, 

SHBO/BWB, zonder inv.nr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Streekeigen 

wederopbouwboerderij te 

Elst, Gelderland, 1948 

(fotoalbum G. van der Flier 

‘ter herinnering’, in: RCE, 

SHBO/BWB, zonder inv.nr.) 

Deze wederopbouwboerderij 

staat maar enkele kilometers 

verderop. Volgens ‘De 

Landbode’ moest een 

wederopbouwboerderij in de 

Over-Betuwe er zo uitzien. 
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Afbeeldingen 5.10 a en b 

 

 

 

Boerderij met hooiberg voor 16 koeien 

(De Landbode, 24-12-1949, 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp van een boerderij met centrale tas, waarbij de 

streekeigen uiterlijke vorm wordt gehouden 

(De Landbode, 24-12-1949, 7) 
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Afbeelding 5.11 
 

 

Karikatuur om vrouwen aan te moedigen om 

hun stem te laten horen bij de wederopbouw, 

1946 

(Wiersma-Risselada, Het aandeel der vrouw bij 

de wederopbouwboerderijen, 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen 5.12a en b 

Illustraties van de oude en de nieuwe gewenste situatie 

(Centrale van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwenorganisaties/Ministerie van Landbouw, 

Visserij en Voedselvoorziening, De boerin en haar huis (1956), 51). 
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Afbeelding 5.13 

Zelfgebouwde noodwoning in Mill, kippenstal met aanbouw van stellinghout, 1940 

(Privécollectie Mill) 

 

 
 

 

Afbeelding 5.14 

Door het Bureau Wederopbouw Boerderijen gebouwde noodwoning, Hummelo, 1945 

(fotoalbum G. van der Flier ‘ter herinnering’, in: RCE, SHBO/BWB, zonder inv.nr.) 
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Afbeeldingen 5.15a en b 

Door het Bureau Wederopbouw Boerderijen gebouwde noodstal van stropakken, 1945 

(fotoalbum G. van der Flier ‘ter herinnering’, in: RCE, SHBO/BWB, zonder inv.nr.) 

 

 
 
 
Binnenkant noodstal, Neerkant, 1945 

(Privécollectie Neerkant) 
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Afbeelding 5.16 

Illustratie bij een terugblik op vijf jaar landbouw na de oorlog 

(De Landbode, 06-05-1950) 
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Bronnen en literatuur 
 

 

1. Ongedrukte bronnen 

 

Voor de in de voetnoten vermelde ongedrukte bronnen zijn de volgende archieven en 

collecties geraadpleegd. 

 

Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam 

- Archief Bond Heemschut 

 

Archief Atria, kennisinstituut voor emancipatie vrouwengeschiedenis (Atria), 

Amsterdam 

- Archief Christelijke Plattelandsvrouwen (CPB) 

 

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 

- Archief Gemeentebestuur Mill c.a., 1930-1979 

 

Gelders Archief, Arnhem 

- Archief Gelderse Komgrondencommissie 

- Archief Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) 

- Archief Nederlandsche Heidemaatschappij 

- Archief Rijkslandbouwschool, Rijks Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool en 

Landbouwhogeschool te Wageningen 

 

Archief Katholiek Documentatie Centrum (KDC), Nijmegen 

- Archief Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond 

- Archief Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie  

 

Archief Meertens Instituut, Amsterdam 

- Collectie Vragenlijsten van de afdeling Dialectologie 

 

Nationaal Archief (NA), Den Haag 

- Archief Bureau Ontruiming 

- Archief Directie van de Landbouw 

- Archief Hoofdinspectie der Volkshuisvesting, 1920-1946 

- Archief Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

(VROM) 

- Archief Rijksdienst voor Landbouwherstel 

- Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging 

- Archief Nederlands Beheersinstituut (NBI) 

 

Archief Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag 

 

Archief NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), 

Amsterdam 

- Archief Egodocumenten 

- Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft 
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- Archief Nederlandsche Landstand 

 

Archief Nieuwland Erfgoedcentrum, Lelystad 
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Samenvatting 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland ruim negenduizend boerderijen 

verwoest. Zo’n vijfhonderdvijftig boerderijen werden in de meidagen van 1940 vernietigd, 

met name bij de Grebbelinie. De meeste boerderijen gingen in het laatste jaar van de oorlog 

verloren, voornamelijk in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Dit onderzoek gaat over 

de wederopbouw van de boerderijen. Het stelt de dynamiek van de wederopbouw centraal 

die plaatsvond in een spanningsveld tussen traditie en modernisering. Tegelijkertijd levert 

de studie een bijdrage aan het onderzoek over moderniseringsprocessen in Nederland in het 

midden van de twintigste eeuw. 

In de inleiding worden de vraagstellingen en de uitgangspunten uitgelegd. De vragen 

die de studie beoogt te beantwoorden, zijn: welke betekenissen kregen modernisering en 

traditie toegekend door de actoren die zich met de wederopbouw van de in de oorlog 

verwoeste boerderijen bemoeiden en hoe gingen de actoren met elkaar in debat? Op welke 

wijze speelden modernisering en traditie een rol bij de daadwerkelijke wederopbouw van 

boerderijen en hoe zijn de visies op modernisering en traditie ‘gematerialiseerd’ in de 

wederopbouwboerderijen? Het debat over de wederopbouw, dat bepaald werd door 

complexe onderhandelingsprocessen, wordt begrepen als handelingsruimte waarbinnen de 

wederopbouw plaatsvond en die tegelijk beïnvloed werd door de wederopbouw. Bij de 

beantwoording van de vragen wordt ook aandacht besteed aan de relaties tussen de 

betekenistoekenningen van modernisering en traditie en de waarnemingen van bezetting, 

oorlog en de gevolgen daarvan. Dit echter zonder reductionistisch te willen zijn: het bezien 

van de wederopbouw alleen in het licht van de Tweede Wereldoorlog zou tot een 

ongenuanceerd beeld leiden. 

Aan de vragen liggen verschillende wetenschappelijke debatten ten grondslag: het 

debat over modernisering en traditie – in het algemeen en met betrekking tot de 

Nederlandse samenleving en landbouw in het midden van de twintigste eeuw in het 

bijzonder –, het debat over wederopbouwarchitectuur en het debat over boerderijbouw. 

Deze studie haakt in en levert nieuwe resultaten op ieder van de drie gebieden, maar voegt 

ook een geheel nieuw onderzoeksterrein toe: de wederopbouw van boerderijen is tot nu toe 

noch door de architectuurgeschiedenis, noch door de landbouwgeschiedenis en de etnologie 

onderzocht.  

In de studie spelen de begrippen modernisering, traditie en streekeigen een 

belangrijke rol. Modernisering en traditie impliceren als hedendaagse analytische begrippen 

dynamische processen. Dat was in de periode van de wederopbouw anders: modernisering 

werd begrepen als een doelgerichte rechtlijnige ontwikkeling die de samenleving naar een 

betere toekomst zou leiden, traditie werd veelal als het tegenovergestelde begrepen en 

geassocieerd met een – vermeend – statische en in een ver verleden verankerde 

plattelandssamenleving. Boerderijen die een als traditioneel bestempelde en in een 

specifieke regio bekende uiterlijke vormentaal vertoonden, werden als streekeigen 

beschreven. Problematisch is dat noch regionale grenzen duidelijk gemaakt werden noch 

gereflecteerd werd op de vraag welk evolutiestadium van de boerderijen men eigenlijk 

bedoelde.  

In de inleiding worden bovendien de heterogene methodiek en de heterogene bronnen 

van het onderzoek voorgesteld. De studie berust voor een essentieel deel op 

archiefonderzoek. Het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen, dat de 

wederopbouw vanaf 1940 coördineerde en organiseerde, vormde een van de bronnen. Ook 

archieven van andere (overheids)instellingen en van particulieren, sleutelfiguren van de 

wederopbouw als boerderijonderzoeker R.C. Hekker en Rijkslandbouwconsulent voor 



350 

 

Boerderijbouw G.J.A. Bouma, werden geraadpleegd. Naast archiefstukken waren artikelen 

uit streek-, landbouw- en architectuurbladen een belangrijke bron. Een verdere bron werd 

zelf gegenereerd: oral history interviews met boeren en boerinnen, met architecten en met 

een bouwtekenaar die de wederopbouw hebben meegemaakt. 

Tot slot wordt uitgelegd dat de studie in grote delen een reikwijdte heeft die geheel 

Nederland betreft. Voor specifiek regionale of lokale voorstellingen is de aandacht gericht 

op vier regio’s met relatief veel wederopbouwboerderijen: de omgeving van de Grebbelinie 

(Gelderland en Utrecht), de regio rond de gemeente Mill (Noord-Brabant), de regio rond de 

gemeente Groesbeek (Gelderland) en Walcheren. 

In hoofdstuk twee worden de verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

beschreven. De schade in het landelijk gebied, een schade die veel minder verankerd is in 

het collectieve geheugen van Nederland dan de schade aan de grote steden, had een 

immense omvang. Ruim 9000 boerderijen waren verwoest en rond 40.000 beschadigd. In 

relatie tot het totale aantal van circa 192.000 boerderijen die Nederland toen telde, is dit 4,5 

respectievelijk 21 procent. Aangezien de schade echter niet in gelijke mate over Nederland 

verdeeld was, maar bepaalde regio’s en gemeenten bijzonder zwaar getroffen waren, geven 

deze cijfers de realiteit slechts beperkt weer.  

Bij de Duitse invasie in mei 1940 werden meer dan 550 boerderijen verwoest, 

waarvan een groot deel op bevel van het Nederlandse leger om het schootsveld vrij te 

krijgen. Het betrof vooral boerderijen bij de Grebbelinie en in de gemeente Mill. De 

grootste schade aan boerderijen werd in de jaren 1944 en 1945 veroorzaakt door inundaties 

en door grootschalige gevechtshandelingen. Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Zeeland 

en Overijssel waren het meest getroffen met respectievelijk 2713, 2406, 1233, 775 en 510 

verwoeste boerderijen. Er wordt uiteindelijk stilgestaan bij de oorlogsgebeurtenissen in de 

vier genoemde regio’s die bijzondere aandacht krijgen.  

De volgende drie hoofdstukken gaan over de wederopbouw. Het begrip 

wederopbouw wordt daarbij in de letterlijke zin gebruikt als herstel van schade en 

verwoesting. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen de eerste wederopbouw die tijdens de 

bezetting plaatsvond, en de tweede wederopbouw van na de bevrijding.  

De wederopbouw vond plaats binnen drie kaders: het institutionele kader, het kader 

van de belangstelling voor traditie waarin gemeenschapsbevestigende en -vormende 

aspecten van de boerderijbouw centraal stonden en waarin ‘traditionele volkscultuur’ als 

wapen tegen te radicale modernisering van het platteland en tegen de massacultuur in de 

stad werd ingezet. En het kader van de belangstelling voor modernisering waarin het vooral 

ging om de vooruitgang van de landbouweconomie op macro- en microniveau, een 

voortgaande professionalisering van boeren en boerinnen en een beschavingsoffensief. 

In hoofdstuk drie ligt de focus op de geïnstitutionaliseerde wederopbouw. Het laat 

zien welke centrale rol de overheid speelde bij de wederopbouw. Met betrekking tot de 

voedselvoorziening werd de wederopbouw van boerderijen als een bijzonder dringende 

zaak beschouwd. Bij de wederopbouw werd voortgebouwd op de crisisbestrijdingspolitiek 

in de landbouw uit het decennium voor de Tweede Wereldoorlog: op 15 juli 1940 werd het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB) opgericht, een rijksinstelling die de 

wederopbouw moest coördineren en organiseren. Daarbij hoorde ook het opstellen van 

richtlijnen voor de wederopbouw en het beoordelen van bouwtekeningen van de particuliere 

architecten die bij de wederopbouw werden ingeschakeld. Het BWB en vanaf 1949 zijn 

opvolger de Afdeling Boerderijenbouw van het Ministerie van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting zouden tot het einde van de wederopbouwwerkzaamheden in het midden 

van de jaren vijftig deze taken uitvoeren. 

Het bureau werd bemand door de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de 

Wieringermeer met als hoofd ingenieur A.D. van Eck. De afdeling beschikte door haar 
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werkzaamheden in de nieuwe Wieringermeerpolder over ruime ervaring op het gebied van 

de moderne boerderijbouw. Terwijl in de polder gestandaardiseerde boerderijen waren 

gebouwd, bouwde het BWB echter vooral streekeigen wederopbouwboerderijen.  

De organisatie, de taken en de werkwijze van het BWB worden beschreven. Het 

bureau had zowel een centrale als een decentrale organisatiestructuur evenals een eigen 

adviesstructuur. Hiermee werd onder andere beoogd op streekgebonden eisen en wensen in 

te gaan bij de boerderijbouw. 

De visies van het BWB op modernisering en traditie stonden onder het primaat van de 

financiering van de wederopbouw. De kosten voor de wederopbouw werden steeds voor een 

deel door de eigenaren en voor een deel door de overheid betaald. Terwijl de eerste 

wederopbouw een redelijk eenvoudige financieringsregeling kende, werd bij de tweede 

wederopbouw een complexe regeling ontwikkeld. Te allen tijde, maar vooral na de enorme 

oorlogsschade van 1944 en 1945, stond de wederopbouw in het teken van strenge financiële 

voorwaarden en schaarste. Om de kosten te drukken, plande het BWB in 1947 een 

streekgebonden standaardisatie. Met name voor kleine bedrijven die een groot aandeel van 

het totale aantal verwoeste boerderijen uitmaakten. Later, vanaf 1950, propageerde de 

Afdeling Boerderijenbouw de zogenoemde gelede boerderijbouw waarbij de diverse 

ruimten als aparte bouwlichamen met telkens slechts één verdieping tegen elkaar of 

verspreid gegroepeerd waren. Van deze bouwwijze verwachtte men tevens kostenbesparing. 

Het BWB zag van het begin af aan de kans om de boerderijen met de wederopbouw 

te moderniseren. Dit bepaalde mede de visies op modernisering en traditie. De aandacht 

ging vooral uit naar het bedrijfsgedeelte en in het bijzonder naar een efficiënte indeling, 

hygiëne, luchtverversing, verlichting en brandveiligheid. Op basis hiervan werden 

richtlijnen voor de wederopbouw ontwikkeld. Bovendien werd erop gelet dat individuele 

streekeigen boerderijen zouden worden gebouwd: inhoudelijke modernisering moest 

gecombineerd worden met een traditionele uiterlijkheid van de boerderijen. Een van de 

middelen om te komen tot een streekeigen boerderijbouw was het inschakelen van 

plaatselijke architecten. In 1946 werd bovendien een documentatieproject opgericht door 

het BWB: de boerderijonderzoeker R.C. Hekker documenteerde 144 historische boerderijen 

in het hele land die de ambtenaren van het BWB en architecten als voorbeeld moesten 

dienen voor een streekeigen wederopbouw. Het hoofdstuk beschrijft in welke onderzoeks- 

en documentatietraditie Hekkers werk stond. 

Met de invoering van de gelede bouw, die goedkoper, maar ook effectiever en 

brandveiliger zou zijn, werd het streekgebonden bouwen verlaten. De Afdeling 

Boerderijenbouw maakte zich hier vanaf 1950 sterk voor, zij dwong de gelede bouwwijze 

echter ook niet af. Uiteindelijk zouden gelede wederopbouwboerderijen ontstaan, maar het 

aantal was niet groot, gerelateerd aan het aantal streekgebonden wederopbouwboerderijen. 

Het pleidooi voor de gelede bouw maakte discussies los onder architecten, 

vertegenwoordigers van de heemschutbeweging, landbouwdeskundigen en boeren die in 

hoofdstuk vier en vijf aan bod komen. 

Het hoofdstuk sluit af met een excurs over de wederopbouw van dorpen en steden. In 

dit excurs worden denkbeelden achter deze wederopbouw aangetoond – de wens het eigene 

tijdens de bezetting te benadrukken en het streven naar maatschappelijke transformatie na 

de bevrijding – en de vraag wordt opgeworpen of deze ook een rol speelden bij de 

wederopbouw van boerderijen. 

In hoofdstuk vier en vijf staan de actoren centraal die zich buiten het institutionele 

kader met de wederopbouw van boerderijen bezighielden. Hun visies op traditie en 

modernisering, de daarachter liggende motieven en de daaraan verbonden activiteiten 

worden geanalyseerd tegen de achtergrond van de politiek-maatschappelijke en 

economische context van de bezettingstijd en de periode na de bevrijding. De aandacht gaat 
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uit naar de onderlinge relaties en naar de vraag hoe de actoren met elkaar en met het 

BWB/de Afdeling Boerderijenbouw in debat gingen.  

In de eerste jaren van de wederopbouw speelden vooral kwesties rond traditie een rol. 

In hoofdstuk vier ligt de focus daarom op de actoren die zich bij de wederopbouw voor 

traditie inzetten. Deze actoren zagen in de boerderijen vooral een symbolische functie. 

Umberto Eco volgend, wordt in deze studie gesproken van de architectonische connotatie 

(in tegenstelling tot denotatie, waarmee de gebruiksfunctie van architectuur bedoeld is).  

Het hoofdstuk begint met de bezettingstijd. De nationaalsocialistische ideologie hield 

voorstellingen in over de boerengemeenschap als ‘oerbron van het Germaanse ras’, die gold 

als superieur en als ‘cultuurdrager bij uitstek’. Een – veronderstelde – Germaanse oorsprong 

van traditionele boerderijvormen in Nederland kon een diepe culturele verbondenheid met 

het land van de bezetter aantonen en de Anschluss legitimeren. Toch stelde de bezetter zich 

terughoudend op wat de wederopbouw van boerderijen betrof. Het was veeleer de 

Nederlandsche Landstand die zich hierin mengde en een streekeigen en tegelijk moderne 

wederopbouw propageerde. Dit tegen de achtergrond van racistische agrarromantische 

ideeën en economische machtspolitieke interesses waarbij het ‘Dauergültige’ inherent 

moest zijn aan het moderne. De Landstand beriep zich op germanofiele volkskundigen in 

Nederland die de Germaanse herkomst van boerderijen probeerden aan te tonen. De 

streekeigen wederopbouw die tijdens de bezetting is gerealiseerd, was echter alles andere 

dan een positieve reactie op wat nationaalsocialisten wilden. Met een streekeigen 

boerderijbouw kon namelijk juist ook het ‘eigene’, ‘typisch Nederlandse’ benadrukt 

worden. Hoe Van Eck en het BWB zich tegenover de bezetter en agrarromantisch 

gedachtegoed verzetten, wordt aan de hand van twee incidenten aangetoond.  

De vergelijking met de boerderijbouw in Duitsland tijdens het Derde Rijk laat zien in 

welke mate nationaalsocialistisch-ideologische voorstellingen de boerderijbouw wél konden 

beïnvloeden. Zij leidden daar tot de terugkeer van boerderijvormen waarvan men reeds 

langer afstand had gedaan en tot een extravert vieren van de ‘Germaansheid’ van 

boerderijen.  

De belangstelling gaat in het hoofdstuk verder uit naar de heemschutbeweging. 

Terwijl de actoren van de heemschutbeweging zich tevreden toonden met de eerste 

wederopbouw, namen hun activiteiten op het gebied van de boerderijbouw tijdens de 

tweede wederopbouw een grotere omvang aan. Dit als reactie op een veranderd beleid van 

de Afdeling Boerderijenbouw die de niet-streekgebonden gelede boerderij invoerde. De 

actoren ondersteunden een streekgebonden wederopbouw vanuit cultuurpessimistische 

ideeën over de naoorlogse samenleving en vanuit angst voor negatieve effecten van 

moderniseringsprocessen op het platteland. Een streekgebonden wederopbouw, zo meenden 

zij, kon nationale eenheid, moraal en zeden symboliseren en tegelijkertijd scheppen. 

Bovendien kon ermee het sluipende verlies van ‘volkscultuur’ op het platteland in al haar 

verscheidenheid tegengewerkt worden. In boeren en landbouworganisaties maar ook in de 

overheid had men geen vertrouwen bij de boerderijbouw, wel in architecten en 

schoonheidscommissies.  

Gestimuleerd door de heemschutbeweging, ging in 1954 de Commissie Uniforme 

Bebouwing aan het werk. Zij testte of uniformiteit in de boerderijbouw door een eventuele 

verandering van overheidsvoorschriften kon worden voorkomen. Resultaat was dat het om 

‘architectonisch verantwoorde uniformiteit’ ging – de enige traditie in de boerderijbouw zou 

die zijn van constante aanpassingen van de gebouwen aan veranderingen in de landbouw. 

Dit resultaat kwam overeen met het standpunt van R.C. Hekker. Als exact historisch 

werkende boerderijonderzoeker nam hij een kritische houding aan ten opzichte van de 

visies en eisen van de heemschutbeweging. Hij was een heel stuk voor op de Nederlandse 
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volkskundigen die pas veel later aan een ontmythologisering van hun studieonderwerpen 

zouden beginnen. 

De architect Jan Jans en Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. Bouma 

zetten zich vol overtuiging in voor het streekeigen bouwen – bij gelijktijdige modernisering. 

Jan Jans als regionalist die vanuit romantische, cultuurpessimistische ideeën het boer-zijn 

als holistische levenswijze (en niet als een door economische factoren bepaald beroep) 

begreep, historische boerderijen documenteerde, maar ook zelf veel streekeigen architectuur 

bouwde. Bouma als ambtenaar, van wie in principe verwacht werd dat hij boeren zou 

voorlichten over moderne boerderijen en daarbij prioriteit zou geven aan 

landbouweconomische aspecten van de boerderijbouw. Toen Bouma in 1949 een 

radiolezing hield met een vurig pleidooi tegen de gelede bouw, ontstonden hevige 

conflicten tussen de Afdeling Boerderijenbouw en de Rijkslandbouwconsulent – conflicten 

die in de jaren vijftig zouden uitgroeien en in 1960 tot het ontslag van Bouma leidden. 

In de discussie over boerderijbouw mengde zich vanaf het einde van de jaren vijftig 

een architectengroep, Agrobouw, die weliswaar geen invloed meer zou hebben op de 

wederopbouw, maar waaraan toch aandacht wordt besteed. De architecten van de groep 

hadden door de probleemstellingen van de wederopbouw ervaringen opgedaan. Deze 

leidden ertoe dat de groep de boerderijbouw ‘uit de sentimentele sfeer’ wilde trekken, het 

effectieve uitoefenen van het boerenbedrijf centraal stelde en een in het hele land toepasbaar 

boerderijontwerp ontwikkelde, gebaseerd op een gestandaardiseerde systeem- en 

montagebouw. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met twee paragrafen: een theoretische paragraaf en 

een excurs. In de theoretische paragraaf wordt aangetoond dat drie factoren doorslaggevend 

waren voor een pleidooi voor traditie bij de wederopbouw: de idealisering van 

gemeenschap, emotionalisering en esthetisering. Streekeigen boerderijen werden 

gemeenschapsbevestigende en -scheppende eigenschappen toegeschreven. Het ging daarbij 

om sociaal-ruimtelijke aspecten die met behulp van het concept ‘Heimat’ worden uitgelegd. 

Hoe verschillend hun ideeën en ideologieën ook waren, de actoren die zich voor traditie 

(steeds bij gelijktijdige modernisering) inzetten, ging het om de dirigistische aanpak van 

actuele problemen die zij constateerden en om de organisatie en het vormgeven van de 

toekomst. In hun planning mochten tradities voor een deel onderhandeld worden en 

dynamisch zijn. Voor de rest moesten ze door een streekgebonden wederopbouw bewust 

vastgelegd worden. 

Het excurs gaat over de gevelsteen met een uit het vuur springende leeuw die zowel 

bij de eerste als bij de tweede wederopbouw in veel boerderijen werd aangebracht en de 

wederopbouw moest symboliseren. De vervaardiging van de steen door Brouwers 

Aardewerk te Leiderdorp, een bedrijf dat tijdens de bezetting veel opdrachten kreeg van de 

bezetter, laat vermoeden dat de steen tevens door of via de bezetter in opdracht gegeven 

werd. De steen met de symbolische leeuw mag echter, ook tijdens de bezetting, begrepen 

worden als een expliciete benadrukking van het Nederlands eigene. 

Hoofdstuk vijf gaat over de actoren die bij de wederopbouw bijzondere belangstelling 

toonden voor modernisering en daarvoor het streekgebonden bouwen steeds nadrukkelijker 

wilden verlaten. Voor deze groep van actoren stond de gebruiksfunctie, oftewel de denotatie 

van de boerderijen centraal.  

De Nederlandsche Heidemaatschappij was een van de actoren. De Heidemij kon 

invloed op de wederopbouw uitoefenen door publicaties over boerderijbouw. Terwijl zij 

zich aan het begin van de wederopbouw nog inzette voor een moderne streekeigen 

boerderijbouw, nam zij in de loop van de wederopbouw afstand van deze visie: in de gelede 

bouw zag men kansen. 
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Tijdens de tweede wederopbouw werd op verschillende manieren geprobeerd om het 

debat over de wederopbouw van boerderijen en over de boerderijbouw in het algemeen te 

bevorderen en daardoor kennis te genereren die de wederopbouw kon beïnvloeden. Er 

worden twee projecten die hierop doelden, besproken: de publicatie van een themanummer 

van het architectuurvakblad ‘Bouw’ over boerderijbouw in 1946 en de expositie van een 

gelede boerderij op de landbouwtentoonstelling in Eindhoven in 1949. Beide projecten laten 

zien dat het belang van esthetische en aan noties over traditie gebonden kwesties van de 

boerderijbouw naar de achtergrond geschoven werd en de modernisering van boerderijen 

naar de voorgrond. 

Het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen was een belangrijke speler op 

het gebied van de boerderijbouw. Ondanks zijn expertise werd het instituut niet direct 

betrokken bij de wederopbouw, maar het kon wel indirect invloed uitoefenen. Ingebed in de 

landbouwsector bewoog het instituut zich op het grensgebied tussen landbouw en 

architectuur: het was vanuit Wageningen actief in de voorlichting van boeren over 

innovaties in de boerderijbouw en -inrichting. Tegelijkertijd probeerde het hoofd, 

Rijkslandbouwarchitect H.J. van Houten, recht te doen aan architectonisch-esthetische 

aspecten van de boerderijbouw die hij verbond met het streekeigen bouwen. Van Houten 

was tevens lector aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. In 1950 werd hij daar 

opgevolgd door G. Pothoven. Met Pothovens benoeming koos men voor een architect met 

ruime ervaring op het gebied van de boerderijbouw die vooral in het kader van de 

wederopbouw was opgedaan. Zijn oeuvre werd gekenmerkt door een ontwikkeling die zich 

van het vasthouden aan streektypen distantieerde. 

Ook bij de landbouworganisaties, die een centrale rol innamen doordat zij tussen 

boeren en overheid en tussen boeren en architecten bemiddelden, vond een ontwikkeling 

weg van het streekeigen bouwen plaats. Het betreft de centrale landbouworganisaties en de 

overkoepelende Stichting voor de Landbouw. De beschrijving en analyse van activiteiten 

van de stichting met betrekking tot de wederopbouw en boerderijbouw laten zien dat 

zeggenschap en zelfstandigheid van de landbouwsector werden opgeëist en dat boeren 

zelfredzaam gemaakt moesten worden. Hiervoor werden onder andere eigen bouwbureaus 

opgericht die het werk van architecten konden overnemen. In competentiegeschillen tussen 

de stichting en A.D. van Eck en de Bond van Nederlandse Architecten werden kwesties van 

zeggenschap onderhandeld. 

De houding van de centrale landbouworganisaties is onderzocht aan de hand van de 

berichtgeving over wederopbouw en boerderijbouw in de grote landbouwkundige 

weekbladen tussen 1940 en 1955. De zodanig gemedialiseerde visies verschilden per krant, 

juist wat klachten over de wederopbouw betrof, maar zij laten wel een overeenkomstige 

visie zien die de modernisering van boerderijen centraal stelde en tevens de bevordering van 

de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van boeren. 

In het hoofdstuk is een aparte paragraaf gewijd aan de actieve rol van vrouwen bij de 

wederopbouw. Deze werd bepaald door eisen met betrekking tot de rationalisatie van de 

woning, de verbetering van de hygiëne en de verbetering van de moraal in de nieuwe 

wederopbouwboerderijen. In de analyse worden de achter de ontwikkeling van de eisen 

liggende machtsrelaties blootgelegd. Plattelandsvrouwenverenigingen en het 

landbouwhuishoudonderwijs waren toonaangevend. Zij produceerden en verspreidden 

kennis over de modernisering van de boerenwoning en wilden de zelfwerkzaamheid van 

boerinnen in deze zin versterken. 

De wederopbouw moest tot de modernisering van de boerderijen, zowel de 

bedrijfsgedeeltes als de woongedeeltes, leiden. Daarenboven was er een hoger doel dat 

nagestreefd werd en dat met een moderne wederopbouw zelfs afgedwongen kon worden: de 

modernisering van de landbouw en de verhoging van het welzijn op het platteland. 
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Uiteindelijk komt in het hoofdstuk de grootste groep van actoren van de 

wederopbouw aan bod: de heterogene groep van individuele boeren en boerinnen. Zij 

hadden recht van inspraak bij de wederopbouw, onder andere doordat zij vertegenwoordigd 

waren in adviescommissies en doordat zij de bouwplannen met de architecten, aannemers 

en ambtenaren van het BWB/de Afdeling Boerderijenbouw ter plekke konden bespreken en 

samen ontwikkelen.  

Eerst gaat de aandacht uit naar het wonen en werken in noodvoorzieningen. Deze fase 

is te beschouwen als betekenisvolle overgangsfase tussen verwoesting en wederopbouw die, 

zo wordt beargumenteerd, mede bepalend was voor de vraag van boeren en boerinnen naar 

modernisering bij de wederopbouw. Het streekeigene werd door de boeren die zitting 

hadden in de adviescommissies afgewezen omdat het de modernisering van boerderijen in 

de weg zou staan. Maar ook voor andere boeren die in het kader van de studie geïnterviewd 

werden, bleek een traditionele vormgeving in het algemeen een duidelijk ondergeschikte rol 

te spelen. Al dan niet gestimuleerd door voorlichting stond de modernisering van de 

boerderijen als economische bestaansbasis voorop.  

Terwijl de traag verlopende tweede wederopbouw een reden was voor ernstige 

klachten, werden de wederopbouwboerderijen vooral positief beleefd. Boeren zagen er 

vooruitgang in. Nostalgische verhalen over de tijd van voor de oorlog kwamen nauwelijks 

voor. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing van het model van de 

‘Zentraldirigierung’ (Wiegelmann). De kritiek op het model maakt de complexiteit van de 

wederopbouw duidelijk.  

Hoofdstuk zes vat de resultaten van het onderzoek samen en geeft concluderende 

bevindingen. Er wordt benadrukt dat het – op het idee van de gemeenschapsbevestigende en 

-vormende eigenschappen gebaseerde – streekeigen bouwen steeds vuriger betwist werd. 

Dit tegen de achtergrond van de noodzakelijke modernisering van de boerderijen om de 

situatie van de Nederlandse landbouweconomie op micro- en macroniveau te verbeteren. 

Terwijl aanvankelijk zowel de pleitbezorgers van het traditionele bouwen als ook diegenen 

voor wie modernisering voorop stond naar toenaderingen zochten, stelde de laatste groep 

zich vanaf de late jaren veertig steeds compromislozer op. Verder worden drie punten 

belicht: het gegeven dat het debat over de wederopbouw ook steeds ging over competitieve 

kwesties rond zeggenschap en expertise over de boerderijbouw; de complexe 

machtsverhoudingen die achter de wederopbouw schuilgingen; en de vraag of de oorlog als 

een breekpunt voor de boerderijbouw te begrijpen is. De actoren van de wederopbouw 

hadden zich meestal al voor de oorlog met traditie en modernisering in de boerderijbouw 

beziggehouden en de wederopbouw stelde ze niet voor volstrekt nieuwe taken. De 

verwoestingen maakten de boerderijbouw echter wel tot een urgent onderwerp. Daarbij 

richtte zich de blik van alle actoren op de kansen om – op verschillende gebieden en 

niveaus – orde te scheppen. In dit kader werd nieuwe kennis gegenereerd die aan de 

realisering van de kansen moest bijdragen. Dit was, naast de wederopbouwboerderijen zelf, 

de erfenis van het verlies. 
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Zusammenfassung:  

Erbe des Verlustes. Der Streit um den Wiederaufbau von Bauernhöfen 

während des Zweiten Weltkriegs und danach 
 

In den Niederlanden wurden während des Zweiten Weltkriegs mehr als neuntausend 

Bauernhöfe zerstört. Rund fünfhundert wurden im Mai 1940 während der Invasion der 

Niederlande verwüstet, und zwar vor allem an der Verteidigungslinie „Grebbelinie“. Die 

meisten Bauernhöfe gingen im letzten Kriegsjahr verloren, insbesondere in den Provinzen 

Noord-Brabant, Gelderland und Limburg. Die vorliegende Studie behandelt den 

Wiederaufbau der Bauernhöfe. Sie stellt die Dynamik des Wiederaufbaus, der sich in einem 

Spannungsfeld zwischen Tradition und Modernisierung bewegte, in den Mittelpunkt. 

Zugleich liefert die Studie einen Beitrag zur Erforschung von Modernisierungsprozessen in 

den Niederlanden in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. 

In der Einleitung werden die Fragestellungen und der Forschungsansatz erläutert. Die 

Fragen, die die Studie zu beantworten versucht, sind: Welche Bedeutungen bekommen 

Modernisierung und Tradition von den Aktoren, die sich mit dem Wiederaufbau der 

kriegszerstörten Höfe beschäftigten, zugeschrieben? Wie nahmen die Aktoren die Debatte 

untereinander auf und wie positionierten sie sich? Auf welche Weise spielten 

Modernisierung und Tradition eine Rolle beim tatsächlichen Wiederaufbau und wie sind die 

Auffassungen von Modernisierung und Tradition in den Wiederaufbaubauernhöfen 

materialisiert? Es wird dargelegt, dass die Debatte über den Wiederaufbau, von komplexen 

Verhandlungsprozessen bestimmt, als Handlungsraum verstanden wird, innerhalb dessen 

der Wiederaufbau stattfand und der ihn zugleich beeinflusste. Bei der Beantwortung der 

Fragen wird auch dem Zusammenhang zwischen den Bedeutungszuweisungen von 

Modernisierung und Tradition und den Wahrnehmungen der Besatzung und des Krieges 

sowie ihrer Folgen Aufmerksamkeit gewidmet. Dies jedoch, ohne reduktionistisch sein zu 

wollen: die Betrachtung des Wiederaufbaus auschließlich im Licht des Zweiten Weltkriegs 

würde zu einem undifferenzierten Bild führen. 

Den Fragen liegen unterschiedliche wissenschaftliche Debatten zugrunde: die Debatte 

über Modernisierung und Tradition – im Allgemeinen und in Bezug auf die niederländische 

Gesellschaft und Landwirtschaft in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts im Besonderen 

–, die Debatte über Wiederaufbauarchitektur und die Debatte über Bauernhofbau. Diese 

Studie fügt sich in die Debatten ein und liefert zu jedem der drei Forschungsgebiete neue 

Resultate, sie erschließt aber auch ein neues Forschungsterrain: der Wiederaufbau von 

Bauernhöfen ist bisher weder von der Architekturgeschichte noch von der Agrargeschichte 

oder der Europäischen Ethnologie erforscht. 

In der Studie spielen die Begriffe Modernisierung, Tradition und „streekeigen“, das 

man mit „regionaltypisch“ beziehungsweise „landschaftsgebunden” übersetzen kann, eine 

wichtige Rolle. Modernisierung und Tradition implizieren als gegenwärtige analytische 

Begriffe dynamische Prozesse. Das war in der Wiederaufbauperiode anders: 

Modernisierung wurde als zielgerichtete geradlinige Entwicklung verstanden, die die 

Gesellschaft in eine bessere Zukunft führen sollte; Tradition wurde zumeist als das 

Gegenteil von Modernisierung verstanden und mit einer – vermeintlich – statischen und in 

einer fernen Vergangenheit verankerten ländlichen Gesellschaft assoziiert. Bauernhöfe, die 

eine als traditionell bezeichnete und in einer spezifischen Region bekannte äußere 

Formensprache aufwiesen, wurden mit „streekeigen“ beschrieben. Problematisch ist dabei, 

dass weder regionale Grenzen angezeigt wurden, noch die Frage reflektiert wurde, welches 
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Entwicklungsstadium von Bauernhöfen eigentlich mit der Bezeichnung „streekeigen“ 

gemeint wurde. 

In der Einleitung werden außerdem die heterogene Methodik und die heterogenen 

Quellen der Forschung dargestellt. Die Studie basiert zu einem erheblichen Teil auf 

Archivarbeit. Das Archiv des „Bureau Wederopbouw Boerderijen“, Büro Wiederaufbau 

Bauernhöfe, kurz BWB, das den Wiederaufbau ab 1940 koordinierte und organisierte, stellt 

eine der wichtigen Quellen dar. Auch Archive von anderen (staatlichen) Einrichtungen 

sowie von Privatpersonen, Schlüsselfiguren des Wiederaufbaus wie Bauernhausforscher 

R.C. Hekker und Reichslandwirtschaftskonsulent für Bauernhofbau G.J.A. Bouma, wurden 

zurate gezogen. Neben Archivmaterial waren Artikel aus regionalen Zeitungen sowie aus 

Landwirschafts- und Architekturzeitschriften eine wichtige Quelle. Eine weitere Quelle 

wurde selber generiert: oral history-Interviews mit Bauern und Bäuerinnen, mit Architekten 

und mit einem Bauzeichner, die den Wiederaufbau miterlebt und mitgestaltet haben. 

Schließlich wird aufgezeigt, dass die Studie zu großen Teilen eine Reichweite besitzt, 

die die gesamten Niederlande betrifft. Für spezifisch regionale oder lokale Betrachtungen 

werden vier Regionen mit einer relativ hohen Anzahl an Wiederaufbaubauernhöfen 

behandelt: die Umgebung der „Grebbelinie“ (Provinzen Gelderland und Utrecht), die 

Region um die Gemeinde Mill (Provinz Noord-Brabant), die Region um die Gemeinde 

Groesbeek (Provinz Gelderland) und Walcheren (Provinz Zeeland). 

Im zweiten Kapitel werden die Zerstörungen während des Zweiten Weltkriegs 

beschrieben. Die Zerstörungen auf dem Land, die viel weniger im kollektiven Gedächtnis 

der Niederlande verankert sind als der Schaden an großen Städten, hatten einen immensen 

Umfang. Rund 9000 Bauernhöfe waren zerstört und rund 40.000 beschädigt. Im Verhältnis 

zur Gesamtzahl von circa 192.000 Bauernhöfen, die die Niederlande damals zählten, macht 

dies einen Anteil von 4,5 beziehungsweise 21 Prozent aus. Weil die Zerstörungen jedoch 

nicht gleichmäßig über die Niederlande verteilt waren, sondern bestimmte Regionen 

besonders schwer getroffen waren, geben diese Zahlen die Realität nur begrenzt wieder.  

Während der deutschen Invasion im Mai 1940 wurden mehr als 550 Bauernhöfe 

zerstört, davon ein großer Teil auf Befehl der niederländischen Armee, um das Schussfeld 

frei zu machen. Der Schaden betraf vor allem Bauernhöfe an der „Grebbelinie“ und in der 

Gemeinde Mill. Der größte Schaden an Bauernhöfen wurde jedoch in den Jahren 1944 und 

1945 durch Inundationen – Überschwemmungen – und durch ausgedehnte 

Kampfhandlungen verursacht. Die Provinzen Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, 

Zeeland und Overijssel waren mit jeweils 2713, 2406, 1233, 775 und 510 zerstörten 

Bauernhöfen am stärksten betroffen.  

Schließlich wird auf das Kriegsgeschehen in den vier oben genannten Regionen, 

denen ein besonderes Augenmerk gilt, eingegangen. 

Die folgenden drei Kapitel behandeln den Wiederaufbau. Der Begriff Wiederaufbau 

wird im wörtlichen Sinn als Instandsetzung von Zerstörungen verwendet. Dabei wird 

zwischen dem ersten Wiederaufbau, der während der Besatzung stattfand, und dem zweiten 

Wiederaufbau nach der Befreiung unterschieden. 

Der Wiederaufbau vollzog sich in drei Kontexten: einem institutionellen Rahmen; 

einem Rahmen, in dem sich die Aufmerksamkeit auf Tradition richtete, in dem 

gemeinschaftsbestätigende und -formende Aspekte des Bauernhofbaus im Mittelpunkt 

standen und in dem „traditionelle Volkskultur“ als Mittel gegen zu radikale Modernisering 

auf dem Land und gegen Massenkultur in der Stadt eingesetzt wurde; und schließlich einem 

Rahmen, in dem alle Aufmerksamkeit der Modernisering galt und in dem es um Fortschritt 

in der Landwirtschaft auf Makro- und Mikroniveau, um eine fortschreitende 

Professionalisierung der Bauern und Bäuerinnen und eine „Zivilisationsoffensive“ ging. 
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Im dritten Kapitel liegt der Fokus auf dem institutionalisierten Wiederaufbau und es 

wird die zentrale Rolle des Staates aufgezeigt. In Bezug auf die Lebensmittelversorgung 

wurde der Wiederaufbau von Bauernhöfen als besonders dringlich eingestuft. Dieser fußte 

auf der Krisenlandwirtschaftspolitik aus dem Jahrzehnt vor dem Zweiten Weltkrieg: am 15. 

Juli 1940 wurde das Büro Wiederaufbau Bauernhöfe (BWB) als eine staatliche Institution 

gegründet, die den Wiederaufbau koordinierte und organisierte. Unter die Aufgaben des 

Büros fielen auch das Festlegen von Richtlinien für den Wiederaufbau und die Beurteilung 

der Bauzeichnungen von Architekten, die für den Wiederaufbau beauftragt wurden. Das 

BWB und ab 1949 dessen Nachfolgeinstitut, die Abteilung Bauernhofbau des Ministeriums 

für Wiederaufbau und Wohnungswesen, sollten diese Aufgaben bis zum Ende der 

Wiederaufbauarbeiten in der Mitte der fünfziger Jahre ausführen. 

Das BWB wurde von der Baukundlichen Abteilung der „Directie van de 

Wieringermeer“, Direktion des Wieringermeers, mit A.D. van Eck als Direktor besetzt. Die 

Abteilung verfügte aufgrund ihrer Bautätigkeiten auf dem neuen IJsselmeerpolder 

Wieringermeer über umfassende Erfahrung auf dem Gebiet des modernen Bauernhofbaus. 

Während in den dreißiger Jahren auf dem Polder standardisierte Bauernhöfe errichtet 

worden waren, baute das BWB vor allem regionaltypische Wiederaufbauhöfe.  

Die Organisation, Aufgaben und Arbeitsweise des BWB werden beschrieben. Das 

Büro besaß sowohl eine zentrale wie eine dezentrale Organisationsstruktur und eine eigene 

Beratungsstruktur, womit unter anderem bezweckt wurde, auf regionale Ansprüche und 

Wünsche an den Bauernhofbau eingehen zu können. 

Die Auffassungen des BWB von Modernisierung und Tradition standen unter dem 

Primat der Finanzierung des Wiederaufbaus. Die Kosten wurden stets zu einem Teil von 

den Eigentümern getragen und zum anderen Teil vom Staat. Während beim ersten 

Wiederaufbau eine recht einfache Finanzierungsregelung galt, wurde für den zweiten 

Wiederaufbau eine komplexe Regelung entwickelt. Zu allen Zeiten, jedoch vor allem nach 

den ernormen Kriegszerstörungen von 1944 und 1945, stand der Wiederaufbau im Zeichen 

strenger finanzieller Konditionen und Materialknappheit. Um die Kosten zu drücken, plante 

das BWB 1947 Standardisierung bei gleichzeitiger Berücksichtigung regionaler Aspekte, 

und zwar insbesondere für kleine Agrarbetriebe. Diese machten einen großen Anteil aller 

zerstörten Bauernhöfe aus. Später, ab 1950, propagierte die Abteilung Bauernhofbau den so 

genannten gegliederten Bau, bei dem die unterschiedlichen Räume als getrennte 

eingeschossige Baukörper aneinander- oder auseinanderliegend gruppiert wurden – eine 

Bauweise, von der man sich Kosteneinsparung erhoffte. 

Die Auffassungen von Modernisierung und Tradition waren dadurch bestimmt, dass 

das BWB von Beginn an die Möglichkeit sah, die Bauernhöfe mit dem Wiederaufbau zu 

modernisieren. Die Aufmerksamkeit richtete sich dabei vor allem auf den Betriebsteil der 

Höfe, insbesondere auf dessen effiziente Einteilung, Hygiene, Belüftung, Beleuchtung und 

Brandschutz. Auf Basis dieser Aspekte wurden Richtlinien für den Wiederaufbau 

entwickelt. Zugleich wurde darauf geachtet, dass individuelle regionaltypische Bauernhöfe 

entstanden: die inhaltliche Modernisierung musste mit einem traditionellen Äußeren der 

Bauernhöfe kombiniert werden. Eines der Mittel, den regionaltypischen Bauernhofbau zu 

fördern, war lokale Architekten zu beauftragen. Zu gleichem Zweck startete das BWB 1946 

ein Dokumentationsprojekt: der Bauernhausforscher R.C. Hekker dokumentierte 144 

historische Bauernhöfe in den gesamten Niederlanden, die den Beamten des BWB und den 

Architekten als Vorlage für einen regionaltypischen Wiederaufbau dienen sollten. Im 

Kapitel wird beschrieben, in welcher Forschungs- und Dokumentationstradition Hekkers 

Werk stand. 

Mit der Einführung des Gliederbaus, der kostengünstiger, aber auch effektiver und 

feuersicherer sein sollte, wurde das regionaltypische Bauen verlassen. Die Abteilung 
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Bauernhofbau setzte sich ab 1950 intensiv für diesen Bau ein, erzwang ihn jedoch nicht. Es 

wurden schließlich gegliederte Wiederaufbaubauernhöfe errichtet, deren Anzahl war jedoch 

im Verhältnis zur Zahl regionaltypischer Wiederaufbauhöfe gering. Das Plädoyer für den 

Gliederbau löste Diskussionen unter Architekten, Vertretern der Heimatschutzbewegung, 

Landwirtschaftsexperten und Bauern, die im vierten und fünften Kapitel behandelt werden, 

aus. 

Das dritte Kapitel schließt mit einem Exkurs über den Wiederaufbau von Dörfern und 

Städten. Vorstellungen, auf denen dieser Wiederaufbau beruhte – der Wunsch das Eigene 

während der Besatzung zu betonen und das Streben nach gesellschaftlichen 

Transformationen in der Nachkriegszeit –, werden aufgezeigt und es wird die Frage 

aufgeworfen, ob solche Vorstellungen auch eine Rolle beim Wiederaufbau der Bauernhöfe 

gespielt haben. 

In Kapitel vier und fünf stehen die Aktoren im Mittelpunkt, die sich außerhalb des 

institutionellen Rahmens mit dem Wiederaufbau von Bauernhöfen beschäftigten. Ihre 

Sichtweisen auf Tradition und Modernisierung, die dahinter liegenden Motive und die 

damit verbundenen Aktivitäten werden vor dem Hintergrund des politisch-

gesellschaftlichen und ökonomischen Kontexts der Besatzunsperiode und der 

Nachkriegszeit analysiert. Den Beziehungen untereinander sowie der Frage, wie die 

Aktoren miteinander und mit dem BWB/der Abteilung Bauernhofbau die Debatte angingen, 

wird dabei besondere Beachtung geschenkt. 

In den ersten Jahren der Wiederaufbauperiode spielten vor allem Fragen hinsichtlich 

der Tradition eine zentrale Rolle. Im vierten Kapitel liegt darum der Fokus auf den Aktoren, 

die sich für Tradition einsetzten. Sie sahen in den Bauernhöfen vor allem eine symbolische 

Funktion. Nach Umberto Eco handelt es sich dabei um die architektonische Konnotation 

(im Gegensatz zur architektonischen Denotation, die sich auf die Gebrauchsfunktion von 

Architektur bezieht). 

Das Kapitel beginnt mit der Besatzungszeit. Die nationalsozialistische Ideologie 

beinhaltete Vorstellungen über die Bauerngemeinschaft als „Urquelle der germanischen 

Rasse“, die als überlegen und „Kulturträger ersten Ranges“ galt. Ein – vermeintlich – 

germanischer Ursprung traditioneller Bauernhofformen in den Niederlanden konnte eine 

tiefe kulturelle Verbundenheit mit dem Land des Besatzers aufzeigen und so den Anschluss 

legitimieren. Dennoch hielt sich der Besatzer zurück, was den Wiederaufbau der 

Bauernhöfe betrifft. Es war vielmehr der „Nederlandsche Landstand“, eine 

Berufsorganisation nach Vorbild des Deutschen Reichsnährstandes, der sich einmischte und 

einen regionaltypischen wie zugleich modernen Wiederaufbau propagierte. Dies vor dem 

Hindergrund rassistischer agrarromantischer Ideen und ökonomischer machtpolitischer 

Interessen, wobei das Dauergültige dem Modernen inherent sein musste. Der „Landstand“ 

berief sich auf germanophile niederländische Volkskundler, die eine germanische Herkunft 

von Bauernhöfen aufzuzeigen versuchten. Der regionaltypische Wiederaufbau, der während 

der Besatzung realisert wurde, war jedoch alles andere als eine positive Reaktion auf das, 

was die Nationalsozialisten forderten. Denn mit einem regionaltypischen Bauernhofbau 

konnte gerade auch das Eigene, „typisch“ Niederländische hervorgehoben werden. Wie Van 

Eck und das BWB sich gegen den Besatzer und gegen agrarromantische Vorstellungen 

wehrten, wird anhand zweier Vorfälle illustriert. 

Der Vergleich mit dem Bauernhofbau in Deutschland während des Dritten Reichs 

zeigt, in welchem Maße nationalsozialistisch-ideologische Ideen den Bauernhofbau 

durchaus beeinflussen konnten. Sie führten in Deutschland zu einer Rückkehr zu 

Bauformen, von denen man sich bereits verabschiedet hatte, sowie zum extrovertierten 

Feiern des „Germanischen“ der Bauernhöfe. 
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Des Weiteren behandelt das Kapitel die Heimatschutzbewegung. Während deren 

Aktoren sich mit dem ersten Wiederaufbau zufrieden zeigten, nahmen ihre Aktivitäten auf 

dem Gebiet des Bauernhofbaus als Reaktion auf das veränderte Vorgehen der Abteilung 

Bauernhofbau, die den nicht-regionaltypischen gegliederten Bau einführte, größeren 

Umfang an. Die Aktoren unterstützten einen regionaltypischen Wiederaufbau aufgrund 

kulturpessimistischer Ideen über die Nachkriegsgesellschaft und aus Angst vor negativen 

Effekten von Modernisierungsprozessen auf dem Land. Ein regionaltypischer 

Wiederaufbau, so meinten sie, könne nationale Einheit, Moral und Sittlichkeit 

symbolisieren und zugleich erzeugen. Außerdem könne damit dem schleichenden Verlust 

von ländlicher „Volkskultur“ in all ihrer Vielfalt entgegengewirkt werden. Bauern und 

Landwirtschaftsverbänden, aber auch dem Staat vertraute man beim Bauernhofbau nicht, 

wohl aber Architekten und „schoonheidscommissies“, Gremien, die sich mit der 

ästhetischen Beratung bei Bauaufgaben befassten.  

Angeregt von der Heimatschutzbewegung ging 1954 die „Commissie Uniforme 

Bebouwing“, Kommission Uniforme Bebauung, ans Werk. Sie prüfte, ob durch eine 

eventuelle Veränderung staatlicher Vorschriften Uniformität im Bauernhofbau vermieden 

werden konnte. Ergebnis war, dass es sich um „architektonisch berechtigte Uniformität“ 

handelte – die einzige Tradition im Bauernhofbau sei die der ständigen Anpassungen der 

Gebäude an Veränderungen in der Landwirtschaft. Dieses Ergebnis stimmte mit dem 

Standpunkt überein, den R.C. Hekker vertrat. Als exakt-historisch arbeitender 

Bauernhausforscher nahm er eine kritische Haltung gegenüber den Auffassungen und 

Forderungen der Heimatschutzbewegung ein. Er war den niederländischen Volkskundlern, 

die erst viel später mit der Entmythologisierung ihrer Studienobjekte beginnen sollten, ein 

Stück weit voraus. 

Der Architekt Jan Jans und Reichslandwirtschaftskonsulent für Bauernhofbau G.J.A. 

Bouma setzten sich voller Überzeugung für regionaltypisches Bauen ein – bei 

gleichzeitiger Modernisierung. Jan Jans tat dies als Regionalist, der aus romantischen, 

kulturpessimistischen Ideen heraus das Bauer-Sein als holistische Lebensweise (und 

nicht als einen von wirtschaftlichen Faktoren bestimmten Beruf) verstand, historische 

Bauernhöfe dokumentierte, aber auch selber viel regionaltypische Architektur baute. 

Bouma seinerseits tat dies als Beamter, von dem im Prinzip erwartet wurde, dass er 

Bauern über moderne Bauernhöfe aufklärte und dabei ökonomischen Aspekten beim 

Bauernhofbau höchste Priorität gab. Als Bauma 1949 einen Radiovortrag hielt, in dem 

er sich vehement gegen den gegliederten Bauernhofbau aussprach, entbrannten heftige 

Konflikte zwischen der Abteilung Bauernhofbau und dem 

Reichslandwirtschaftskonsulent – Konflikte die sich in den fünfziger Jahren noch 

ausweiten sollten und 1960 zur Entlassung Boumas führten. 
In die Diskussion mischte sich ab Ende der fünfziger Jahre eine Architektengruppe, 

„Agrobouw“, ein, die zwar keinen Einfluss mehr auf den Wiederaufbau hatte, die aber doch 

von Interesse ist. Die Architekten der Gruppe hatten durch die Fragestellungen des 

Wiederaufbaus Erfahrungen gesammelt, die dazu führten, dass „Agrobouw“ den 

Bauernhofbau „aus seiner sentimentalen Atmosphäre“ befreien wollte, das effektive 

Praktizieren der Landwirtschaft in den Mittelpunkt setzte und einen im ganzen Land 

anwendbaren Entwurf entwickelte, der auf standardisiertem System- und Montagebau 

basierte. 

Das Kapitel schließt mit einem theoretischen Abschnitt und einem Exkurs. Im 

theoretischen Abschnitt wird gezeigt, dass drei miteinander zusammenhängende Faktoren 

für ein Plädoyer für Tradition beim Wiederaufbau ausschlaggebend waren: die Idealisierung 

von Gemeinschaft, Emotionalisierung und Ästhetisierung. Regionaltypischen Bauernhöfen 

wurden gemeinschaftsbestätigende und -formende Eingenschaften zugeschrieben. Dabei 
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ging es um sozialräumliche Aspekte, die mithilfe des Konzepts Heimat erklärt werden. So 

unterschiedlich ihre Ideen und Ideologien auch waren, den Aktoren, die sich für Tradition 

(stets bei gleichzeitiger Modernisierung) einsetzten, ging es um die dirigistische 

Herangehensweise an aktuelle Probleme, die sie wahrnahmen, und um die Organisation und 

Gestaltung der Zukunft. In ihrer Planung durften Traditionen teilweise verhandelt werden 

und dynamisch sein. Im Übrigen mussten sie mittels eines regionaltypischen Wiederaufbaus 

bewusst festgelegt werden. 

Der Exkurs behandelt einen Giebelstein mit einem aus dem Feuer springenden 

Löwen, der sowohl beim ersten als auch beim zweiten Wiederaufbau in viele Bauernhöfe 

eingesetzt wurde und den Wiederaufbau symbolisieren sollte. Die Herstellung des Steins 

durch die Firma „Brouwers Aardewerk“ in Leiderdorp, ein Betrieb, der während der 

Besatzung viele Aufträge vom Besatzer bekam, lässt vermuten, dass der Stein auch vom 

beziehungsweise über den Besatzer in Auftrag gegeben worden war. Der Löwe auf dem 

Stein mag jedoch, auch während der Besatzung, als explizite Betonung des niederländisch 

Eigenen verstanden werden. 

Kapitel fünf behandelt die Aktoren, die beim Wiederaufbau besonderes Interesse für 

Modernisierung zeigten und dafür den regionaltypischen Bauernhofbau stets 

nachdrücklicher verlassen wollten. Für diese Gruppe Aktoren war die Gebrauchsfuntion 

beziehungsweise die Denotation von Bauernhöfen der Kernpunkt. 

Die „Nederlandsche Heidemaatschappij“, Niederländische Heidegesellschaft, war 

einer der Aktoren. Sie konnte mit ihren Publikationen über Bauernhofbau Einfluss auf den 

Wiederaufbau nehmen. Während die Gesellschaft sich zu Beginn des Wiederaufbaus noch 

für einen modernen regionaltypischen Bauernhofbau einsetzte, nahm sie im Laufe der 

Wiederaufbaujahre Abstand von dieser Haltung und sah im gegliederten Bau Chancen. 

Während des zweiten Wiederaufbaus wurde auf unterschiedliche Weise versucht, die 

Debatte über den Wiederaufbau von Bauernhöfen und über den Bauernhofbau im 

Allgemeinen anzuregen und dadurch Wissen zu generieren, das für den Wiederaufbau von 

Bedeutung sein konnte. Zwei Projekte mit diesem Ziel werden besprochen: die Publikation 

einer Sondernummer über Bauernhofbau des Architekturfachblatts „Bouw“ im Jahr 1946 

und die Ausstellung eines gegliederten Bauernhofs auf der Landwirtschaftsausstellung in 

Eindhoven im Jahr 1949. Beide Projekte veranschaulichen, wie die Bedeutung ästhetischer 

und an Tradition gebundener Vorstellungen zum Bauernhofbau in den Hintergrund 

gedrängt wurde und die Modernisierung des Bauernhofbaus in den Vordergrund trat. 

Das „Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen“, Institut für 

Landwirtschaftsgeräte und Gebäude, war ein wichtiger Aktor auf dem Gebiet des 

Bauernhofbaus. Trotz seiner Expertise wurde das Institut nicht direkt am Wiederaufbau 

beteiligt, aber es konnte indirekt Einfluss ausüben. Eingebettet in den Landwirtschaftssektor 

bewegte es sich auf dem Grenzgebiet zwischen Landwirtschaft und Architektur: Es betrieb 

von Wageningen aus aktiv Aufklärung der Bauern auf dem Gebiet von Innovationen im 

Bauernhofbau und der Einrichtung von Bauernhöfen. Gleichzeitig versuchte der Leiter des 

Instituts, Reichslandwirtschaftsarchitekt H.J. van Houten, architektonisch-ästhetischen 

Aspekten des Bauernhofbaus, die er mit dem regionaltypischen Bauen verband, gerecht zu 

werden. Van Houten war zugleich Lektor an der Landwirtschaftshochschule in 

Wageningen. 1950 übernahm dort sein Nachfolger G. Pothoven die Position. Mit dessen 

Ernennung entschied man sich für einen Architekten mit umfassender Erfahrung auf dem 

Gebiet des Bauernhofbaus, die vor allem im Rahmen des Wiederaufbaus gemacht worden 

war. Das Œuvre von Pothoven zeichnete sich durch eine Entwicklung aus, die sich vom 

Festhalten am regionaltypischen Bauen distanzierte. 

Auch bei den Landwirtschaftsverbänden, die eine zentrale Rolle einnahmen, weil sie 

zwischen Bauern und Staat und zwischen Bauern und Architekten vermittelten, fand eine 
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Entwicklung weg vom regionaltypischen Bauen statt. Dies betraf die drei zentralen 

Landwirtschaftsverbände und die überkuppelnde „Stichting voor de Landbouw“, Stiftung 

für die Landwirtschaft. Die Beschreibung und Analyse der Aktivitäten der Stiftung in 

Bezug auf den Wiederaufbau der Bauernhöfe und den Bauernhofbau im Allgemeinen 

belegen, dass der Landwirtschaftssektor Selbstbestimmung einforderte und dass Bauern auf 

diesem Gebiet zur Selbsthilfe befähigt werden sollten. Hierfür richtete die Stiftung unter 

anderem eigene Baubüros ein, die die Aufgaben von Architekten übernehmen konnten. In 

Kompetenzkonflikten zwischen der Stiftung und A.D. van Eck sowie dem Bund 

niederländischer Architekten wurden Fragen der Entscheidungskompetenz über den 

Bauernhofbau verhandelt. 

Die Haltung der zentralen Landwirtschaftsverbände wurde in dieser Studie anhand 

der Berichterstattung der großen landwirtschaftlichen Wochenblätter über den 

Wiederaufbau im Speziellen und zum Bauernhofbau im Allgemeinen untersucht. Die 

medialisierten Auffassungen unterschieden sich je Zeitschrift, insbesondere was 

Beschwerden über den Wiederaufbau betraf, wiesen aber Übereinstimmung auf hinsichtlich 

des Anliegens, Bauernhöfe zu modernisieren sowie die Selbstständigkeit und 

Selbstbestimmung der Bauern zu fördern. 

Ein Abschnitt des Kapitels widmet sich ausführlich der aktiven Rolle von Frauen 

beim Wiederaufbau. Diese kennzeichnete sich durch Forderungen in Bezug auf die 

Rationalisierung der Wohnung, die Verbesserung der Hygiene und die Verbesserung der 

Moral in den neuen Wiederaufbauhöfen. In der Analyse werden die hinter der Entwicklung 

der Forderungen liegenden Machtverhältnisse offengelegt. Landfrauenverbände und 

Hauswirtschaftsunterricht nahmen eine maßgebliche Position ein. Sie produzierten und 

verbreiteten Wissen über die Modernisierung von Bauernhöfen und beabsichtigten die 

Selbständigkeit der Bäuerinnen diesbezüglich zu stärken. 

Der Wiederaufbau sollte zu einer Modernisierung der Bauernhöfe führen, sowohl des 

Betriebsteils als auch des Wohnteils, aber er hatte darüber hinaus ein höheres Ziel, das 

angestrebt wurde und das mit einem modernen Wiederaufbau sogar zwangsläufig erreicht 

werden konnte: die Modernisierung der Landwirtschaft und die Steigerung des 

Wohlergehens auf dem Land. 

Schließlich thematisiert das Kapitel die größte Gruppe von Aktoren des 

Wiederaufbaus: die heterogene Gruppe individueller Bauern und Bäuerinnen. Diese hatten 

Mitspracherecht beim Wiederaufbau – unter anderem dadurch, dass sie einerseits in 

Beratungskommissionen für den Wiederaufbau vetreten waren und andererseits die 

Baupläne mit den Architekten, Bauunternehmern und Beamten des BWB/der Abteilung 

Bauernhofbau vor Ort besprechen und zusammen mit ihnen entwickeln konnten. 

Zunächst wird das Wohnen und Arbeiten in Notwohnungen und -ställen behandelt. 

Die Zeit in den Notunterkünften ist als bedeutungsvolle Übergangsphase zwischen 

Zerstörung und Wiederaufbau zu interpretieren, die – so wird argumentiert – mit 

ausschlaggebend für das Verlangen der Bauern und Bäuerinnen nach Modernisierung war. 

Regionaltypisches Bauen wurde von den Bauern, die einen Sitz in den genannten 

Beratungskommissionen hatten, abgelehnt, weil es der Modernisierung im Weg stünde. 

Aber auch die anderen Bauern, von denen einige im Rahmen der vorliegenden Studie 

interviewt worden sind, scheinen einer traditionellen Formensprache im Allgemeinen eine 

deutlich untergeordnete Rolle zugeschrieben zu haben. Die Modernisierung der Bauernhöfe 

als ökonomische Existenzbasis stand an erster Stelle, ob dies nun durch die Aufklärung der 

Landwirtschaftsverbände stimuliert war oder nicht. 

Während der langsam verlaufende zweite Wiederaufbau ernsthafte Beschwerden zur 

Folge hatte, wurden die Wiederaufbaubauernhöfe selbst vor allem positiv bewertet. Bauern 
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konstatierten einen durch die neuen Höfe bedingten Fortschritt. Nostalgische Erzählungen 

über die Vorkriegszeit kamen kaum vor. 

Das Kapitel wird mit einer Betrachtung des Modells der „Zentraldirigierung” 

(Wiegelmann) abgeschlossen. Die Kritik an dem Modell verdeutlicht die Komplexität des 

Wiederaufbaus. 

Das sechste Kapitel fasst die Resultate der Studie zusammen und liefert einen 

abschließenden Befund. Es wird hervorgehoben, dass das – auf der Idee der 

gemeinschaftsbestätigenden und -formenden Eigenschaften basierende – regionaltypische 

Bauen stets inständiger bestritten wurde. Dies vor dem Hintergrund der notwendigen 

Modernisierung der Bauernhöfe, um die Situation der niederländischen Landwirtschaft auf 

Mikro- und Makroniveau zu verbessern. Während zunächst sowohl die Verfechter des 

traditionellen Bauens als auch diejenigen, für die die Modernisierung an wichtigster Stelle 

stand, ein Entgegenkommen suchten, nahm die letzte Gruppe eine stets kompromisslosere 

Haltung an.  

Es werden außerdem drei Punkte näher beleuchtet: die Tatsache, dass die Debatte 

über den Wiederaufbau auch immer darüber ging, wer über genügend Expertise auf dem 

Gebiet des Bauernhofbaus verfügte und wer das Bestimmungsrecht haben sollte; die 

komplexen Machtverhältnisse, die sich hinter dem Wiederaufbau verbargen; und die Frage, 

ob der Krieg als Wendepunkt im Bauernhofbau zu deuten ist. Die Aktoren des 

Wiederaufbaus hatten sich zumeist schon vor dem Krieg mit Tradition und Modernisierung 

beim Bauernhofbau beschäftigt und der Wiederaufbau stellte sie nicht vor komplett neue 

Aufgaben. Allerdings führten die Kriegszerstörungen dazu, dass der Bauernhofbau ein 

dringliches Thema wurde. Dabei richtete sich der Blick aller Aktoren auf die Chancen, die 

der Wiederaufbau in ihren Augen bot, um – auf verschiedenen Gebieten und Ebenen – 

Ordnung zu erzeugen. In diesem Rahmen wurde neues Wissen generiert, das zur 

Realisierung der Chancen beitragen sollte. Dieses Wissen war, neben den 

Wiederaufbaubauernhöfen selbst, das Erbe des Verlustes. 
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