
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Erfenis van het verlies: De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog

Elpers-von Samson-Himmelstjerna, S.M.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Elpers-von Samson-Himmelstjerna, S. M. (2014). Erfenis van het verlies: De strijd om de
wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. [, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/erfenis-van-het-verlies-de-strijd-om-de-wederopbouw-van-boerderijen-tijdens-en-na-de-tweede-wereldoorlog(cecd2424-d422-4181-bcda-0a7fae6b28ff).html


85 

 

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. 
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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 

                                                 
2
 Vgl. Hahn, Materielle Kultur, 10. 

3
 Hier begrepen als plattelandscultuur. 
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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. 



88 

 

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 

                                                 
9
 Van der Werf, ‘Prijsvragen voor een dilemma’, 197. 

10
 Bosma/Wagenaar, ‘Inleiding’, 12. 

11
 Zie bijvoorbeeld: Merkelbach, B., ‘Architectuur levende volkskunst’, De groene Amsterdammer, 05-

10-1940, 1. 
12

 Bosma, ‘Veredelde utiliteit’, 181, 182, 185. 
13

 J.F. Berghoef, gecit. naar Bosma, ‘Veredelde utiliteit’, 182. 
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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 

                                                 
14

 Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 136. 
15

 Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 139-151, 176; Ten Have, De Nederlandse Unie, 492-501. 
16

 Bosma, ‘Veredelde utiliteit’, 184. 
17

 Dat de bezetter echter geen absolute controle op de materiaalvoorziening kon hebben, laat het volgende 

voorbeeld zien. In de Grebbelinie, waar de meeste boerderijen moesten worden hersteld, werd de 

Stichting MAVOG (Materiaal Voorziening Grebbe) opgericht in januari 1941 en belast met de centrale 

inkoop en het centrale vervoer van bouwmaterialen. De stichting ressorteerde onder de ‘Afdeling 

Materialen van de Dienst van den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw’, die wederom onder 
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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. 
18

 Van Dam en Vuijsje constateren hetzelfde voor het vakgebied van de ruimtelijke ordening. Van 

Dam/Vuijsje, Plannenmakers, 62.  
19

 Bosma/Wagenaar, ‘Het Regeringscommissariaat’, 94. 
20

 Bosma, Ruimte, 315-316, 321-325; zie bijvoorbeeld ook Müller, ‘Ausgangsstellung zum Angriff’, 843. 
21

 Bosma/Wagenaar, ‘Het Regeringscommissariaat’, 94; Siraa, Een miljoen nieuwe woningen, 27; 

Niemeijer, Oorlogsschade, 65. 
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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

 R.S. van Mourik, ‘Boeren in echte boerderijen’, Volk en Bodem, februari 1942, 457-460. Zie ook 

‘Architecten teekenden boerderijen’, De Landstand in Groningen 1 (1942), nr. 1.  
24

 Spohn, ‘Prof. Dr.-Ing. E.H. Gustav Wolf’, 300, 316, 317. 
25

 ‘Ons boerenhuis’, De Landstand, 17 september 1943; ‘Streektype boerderij’, De Landstand in Drenthe, 

12 februari 1943. 
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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 

                                                 
26

 Bijvoorbeeld Beyen, Oorlog en verleden, 157-163. 
27

 Bijvoorbeeld ‘Het boerenhuis, oud en nieuw’, Het Nationale Dagblad, 11-12-1942; ‘Bouwfatsoen ten 

plattelande’, Volk en Vaderland, 16-07-1943. 
28

 ‘Architecten teekenden boerderijen’, De Landstand in Groningen 1 (1942), nr. 1; zie ook Van der 

Werf, ‘Prijsvragen voor een dilemma’, 197-199.  
29

 Van der Werf, ‘Prijsvragen voor een dilemma’, 191. 
30

 Verslagen over de maanden november 1942, februari 1943 en maart 1943, in: NIOD, Archief 
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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 

                                                 
31

 ‘Het boerenhuis, oud en nieuw’, Het Nationale Dagblad, 11-12-1942. Zie ook ‘Ons boerenhuis’, De 
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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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38
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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 
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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 
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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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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 
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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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