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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. 



9 

 

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. 

 

 

 

 

 


