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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. 
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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. 



24 

 

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

 

 

 

 

 

                                                 
12

 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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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 
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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. 


