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5. Het pleidooi voor modernisering  

 

Dit hoofdstuk behandelt de actoren die bij de wederopbouw van boerderijen bijzondere 

belangstelling hadden voor modernisering en daarvoor het streekeigen bouwen steeds 

nadrukkelijker wilden verlaten. Bij deze groep horen instanties die zich vanuit het 

verlangen naar de modernisering van de agrarische sector al voor de oorlog 

bezighielden met de modernisering van boerderijen. Het betreft de Nederlandsche 

Heidemaatschappij, verschillende architecten, de landbouw(onderwijs)instellingen en de 

belangenorganisaties van boeren en boerinnen. Het betreft ook de individuele boeren en 

boerinnen zelf. Voor hen kwam er de factor bij dat zij direct getroffen waren door het 

verlies van de oude boerderijen in de oorlog. Bovendien waren zij degenen die in de 

nieuwe boerderijen gingen werken en wonen. In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt 

aan hen bijzondere aandacht besteed.  

De visies van de actoren op modernisering en traditie inclusief de achterliggende 

motieven en de daaraan verbonden activiteiten worden beschreven en geanalyseerd. 

Ook wordt ingegaan op de vraag wat de onderlinge relaties van de actoren waren en hoe 

zij zich in het debat opstelden tegenover diegenen die pleitten voor een op tradities 

gebaseerde wederopbouw. Eens te meer wordt duidelijk dat boerderijen in de 

wederopbouwperiode tweeërlei functie hadden. Voor sommigen waren boerderijen 

vooral objecten met symboolwerking, voor anderen waren het primair gebruiksobjecten. 

De ene richting zag de architectuur van boerderijen vanuit het perspectief van een 

traditionele vormgeving in het verlengde van invullingen van een Nederlandse (c.q. 

voor nationaalsocialisten: Germaanse) gemeenschap en de vorming van de samenleving. 

De andere richting daarentegen bekeek de architectuur van boerderijen vanuit het 

perspectief van de effectiviteit van het agrarische productieproces en van 

woonstandaards.  

Ook in dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat het ene perspectief het andere niet 

hoefde uit te sluiten en dat er toenaderingen plaatsvonden tussen de twee groepen en 

naar compromissen gezocht werd om de gebruikswaarde en de symboolwaarde, oftewel 

de denotatie en connotatie,
1 

beide tot hun recht te laten komen in de 

wederopbouwboerderijen. 

                                                 
1
 Eco, Einführung, 306-311. 
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5.1 De Nederlandsche Heidemaatschappij 

 

Dit hoofdstuk begint met de visie en de activiteiten van de Nederlandsche 

Heidemaatschappij. Deze instelling vormde in de periode van de wederopbouw immers 

een verbindingsschakel tussen architecten en landbouwinstituties en stond in nauw 

contact met de overheden. Bovendien beklemtoonde zij steeds dat bij de boerderijbouw 

rekening moest worden gehouden met de visies van boeren/boerinnen en goed met hen 

samengewerkt moest worden.  

De Nederlandsche Heidemaatschappij (afgekort: Heidemij) werd in 1888 als 

vereniging opgericht om heidevelden te ontginnen en cultuurgronden te verbeteren, 

meestal in opdracht van grote investeerders. Vanaf het begin van de twintigste eeuw 

nam de Heidemij ook de inrichting van landgoederen op zich, inclusief het ontwerpen 

en bouwen van boerderijen. In 1908 werd daarvoor de architect Hein Masselink (1873-

1963) in dienst genomen; drie jaar later werd hij hoofd van de Bouwkundige Dienst van 

de Heidemij. Terwijl de instelling aanvankelijk de voorkeur gaf aan opdrachten van 

haar leden, vooral particuliere notabelen, liet zij zich snel ook nauwer betrekken bij 

ontginningen door de overheid. Tot de Tweede Wereldoorlog ontwierp de Heidemij een 

tweehonderdtal boerderijen, voornamelijk voor de ontginningsgebieden in Drenthe, 

Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Voorop stond dat moderne eigentijdse 

boerderijen zouden worden gebouwd, maar daarbij hield de Bouwkundige Dienst over 

het algemeen rekening met regionale bouwtradities.
2
  

De Heidemaatschappij kwam reeds vroeg in aanraking met de wederopbouw van 

boerderijen. Dit had niet alleen inhoudelijke maar ook personele redenen. Ir. Cornelis 

Staf (1905-1973) was tegelijkertijd directeur van de Heidemaatschappij (1940-1947, 

tweede periode 1962-1970) en directeur van het Bureau Ontruiming (1939-1945, 

Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd), waaronder het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen vanaf 1940 ressorteerde. Staf was daarom ook aanwezig 

toen op 18 september 1940 met een officiële plechtigheid de eerste steen van een van de 

eerste wederopbouwboerderijen gelegd werd in de buurtschap De Slaag onder de 

gemeente Hoogland. Directeur-generaal van de Voedselvoorziening S.L. Louwes legde 

deze steen (afb. 5.1). Met de deelname van hoogwaardigheidsbekleders aan het ritueel 

                                                 
2
 Smits, G., ‘Boerderijbouw’, De Bouwwereld 16 (1917), 177-183 en 189-191. Zie ook Van Cruyningen, 

‘Ein Erneuerer in Gewissensnot’, 79, 80. 
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werd benadrukt dat de overheid zich bemoeide met de wederopbouw. Aan de 

plechtigheid ging een bijeenkomst op het Bureau Wederopbouw Boerderijen vooraf, 

waar behalve directeur Van Eck ook Staf sprak in zijn functie van directeur van het 

Bureau Ontruiming. Reeds eerder, in augustus, was Staf samen met Van Eck naar de 

gemeente Hoogland gereisd. Daar waren meer dan vijftig boerderijen verwoest en zij 

wilden zich een beeld verschaffen van de verwoestingen en nadenken over een 

financieringsregeling voor de wederopbouw.
3
  

In 1941 werd Staf ook directeur van de Stichting Landelijke Bezettingsschaden 

(opgeheven in 1946). Het doel van deze stichting was om landelijke bezettingsschade te 

regelen of behulpzaam te zijn bij de regeling en de afwikkeling ervan. Bij de taken 

hoorde ook het vinden van oplossingen voor boeren die hun boerderij door de aanleg 

van Duitse vliegvelden hadden verloren. Toen het Bureau Ontruiming na de oorlog 

opging in de Rijksdienst voor Landbouwherstel werd Staf ook directeur van deze dienst. 

In 1947 werd hij directeur-generaal van de Landbouw. De overheidsfuncties van de 

directeur en van menig bestuurslid versterkten de banden tussen Heidemij en overheid, 

zo ook tussen Heidemij en het Bureau Wederopbouw Boerderijen. Zij leidden tot de 

hardnekkige misvatting dat de Heidemij een (semi)staatsbedrijf zou zijn met alle daarbij 

horende positieve en negatieve connotaties.
4
 De verhouding tussen de Heidemij en de 

overheid tijdens de bezetting was een bijzondere. Staf zette zich ervoor in dat het 

apparaat van de Heidemij intact bleef en kon doorwerken, in het bijzonder toen de 

Nederlandsche Landstand de Heidemij in 1943 inlijfde, en hij wist de Maatschappij 

door de oorlog heen te loodsen zonder nadelige gevolgen. ‘Het gevoerde beleid was 

pragmatisch [...]’, aldus historicus K.J.W. Peeneman: er werd samengewerkt met de 

Arbeidsdienst en arbeiders uit Joodse werkkampen werden voor het werk van de 

Heidemij ingezet, maar de Heidemij eiste wel gelijke werkomstandigheden voor de 

Joodse arbeiders. ‘Fout’ zou men de Heidemij niet kunnen noemen.
5
 Ook Loe de Jong 

veroordeelt de Heidemij niet vanwege haar houding tijdens de oorlog.
6
 

De taken van de overheidsinstanties die Staf leidde, werden voor een groot deel 

door de Heidemaatschappij uitgevoerd. Bij de wederopbouw van boerderijen, zowel 

                                                 
3
 ‘Algemeen overzicht over de wederopbouw van boerderijen in het District “Amersfoort”’, 2, in: NA, 

VROM, toegang 2.17.03, inv.nr. 4412. 
4
 Peeneman, ‘Kalm temidden van de strijd’, 174, 175. 

5
 Peeneman, ‘Kalm temidden van de strijd’, 185. 

6
 De Jong, Het Koninkrijk. De rol van Staf in het kader van de Oostkolonisatie leidde later wel tot debat. 
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tijdens als ook na de bezetting, zag dit er iets anders uit: hier was het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen steeds de centrale instantie die de zeggenschap had. 

Ambtenaren van de Bouwkundige Dienst van de Heidemaatschappij werden na de 

oorlog wel gedetacheerd bij het Bureau Wederopbouw Boerderijen. Zij werden vooral 

ingeschakeld voor het noodherstel en de wederopbouw in de uiterst zwaar getroffen 

Over-Betuwe.
7
 Ook gaf het Bureau Wederopbouw Boerderijen opdrachten voor de 

wederopbouw van verschillende boerderijen aan de Heidemaatschappij die dan optrad 

als particulier bedrijf. Minstens 27 wederopbouwboerderijen, vooral in Gelderland, 

waaronder vijftien in Groesbeek, werden na de oorlog door de Heidemaatschappij 

gerealiseerd. Dat de Heidemij voor dit gebied werd ingeschakeld hangt zeer 

waarschijnlijk samen met haar vestiging in Arnhem. De Heidemij was een professioneel 

bedrijf dat zich al langer bezighield met boerderijbouw, maar de ingediende bestekken 

werden even kritisch bekeken door het Bureau Wederopbouw Boerderijen als de 

bestekken van andere architecten en moesten dan ook, indien nodig, aangepast worden.
8
  

De Heidemaatschappij kon indirect invloed uitoefenen op de wederopbouw via 

haar publicaties, waarin haar visie op de nieuwbouw van boerderijen naar voren kwam. 

De prioriteit moest volgens de Heidemij liggen bij de moderne eisen waaraan de 

bedrijfsgedeelten van nieuwe boerderijen moesten voldoen. Esthetische vragen over de 

uiterlijke vorm van de boerderijen speelden aanvankelijk, tijdens de eerste 

wederopbouw, nog wel een rol voor de Heidemaatschappij, maar kregen in de loop van 

de tweede wederopbouw een steeds ondergeschikter belang.  

In 1941 publiceerde de Heidemij het boek ‘Boerderijen in Nederland’.
9
 Het boek 

opent met een korte verhandeling over het historische bouwbestand en de verschillende 

boerderijtypen in Nederland en heeft een grote uitklapbare overzichtskaart met 

boerderijtypen. Dezelfde kaart siert ook de kaft van het boek. Eerder heb ik er op 

gewezen dat de boerderijtypen als iconen beschouwd kunnen worden die als esthetische 

ideaalbeelden kunnen fungeren. Zo zijn zij ook neergezet in de publicatie van de 

                                                 
7
 Vroom, W., ‘Noodherstel en wederopbouw’, Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 57 

(1946), juli, 3-8, hier 5. Nederlandsche Heidemaatschappij: ‘Verslag over de jaren 1944 en 1945’, 45; 

Nederlandsche Heidemaatschappij: ‘Verslag over het jaar 1946’, 1, 30; Nederlandsche 

Heidemaatschappij: ‘Verslag over het jaar 1947’, 44, 45. De verslagen liggen in: Gelders Archief, Archief 

Nederlandsche Heidemaatschappij, toegang 0933, inv.nr. 1014, 1015, 1016. 
8
 Correspondentie met Bureau Wederopbouw Boerderijen over de wederopbouw van een boerderij in Elst 

door de Heidemij: 4 pagina’s kritiek op een bestek van 18 pagina’s, in: Gelders Archief, Archief 

Nederlandsche Heidemaatschappij, Bouwkundige Dienst, toegang 0925, inv.nr. 113. 
9
 Nederlandsche Heidemaatschappij, Boerderijen in Nederland. 
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Heidemij. De verhandeling is aangevuld met een hoofdstuk over de ligging van 

boerderijen op (door de Heidemaatschappij) ontgonnen en verbeterde gronden – 

ontginning en verbetering van cultuurgronden was nog steeds de hoofdtaak van de 

maatschappij. Boerderijen worden in dit hoofdstuk benaderd als essentiële esthetische 

elementen in het landschap: door traditionele, maar wel gemoderniseerde streektypen 

met inheemse materialen te bouwen en het erf traditioneel in te richten zou een 

harmonisch landschapsbeeld ontstaan. Dit pleidooi wordt bevestigd in het tweede deel 

van het boek, waarin de bouw en inrichting van bedrijfsgebouwen die aan moderne 

eisen voldeden, behandeld worden. De uitvoerige tekst gaat over de bouw van de 

verschillende onderdelen van een boerderij naar nieuwe inzichten (brandveiligheid, 

hygiëne, ventilatie, staltemperatuur, lichttoevoer, gierafvoer en mestbewaring) en leest – 

door uiterst precieze opgave van ideale afmetingen en materialen en door de praktische 

realiseerbaarheid daarvan – als een handleiding om een nieuwe boerderij te bouwen of 

een oude te verbouwen.
10

 Bovendien zijn voorbeelden van boerderijen opgenomen: 

foto’s, plattegronden en detailtekeningen tonen 52 verschillende boerderijen 

respectievelijk onderdelen van boerderijen uit alle delen van Nederland die de 

Heidemaatschappij in het interbellum had laten bouwen. De voorbeelden tonen 

gemoderniseerde, meestal streekgebonden typen. 

Met de publicatie richtte de Nederlandsche Heidemaatschappij zich tot 

landbouwdeskundigen en boeren zodat deze hun kennis over boerderijbouw konden 

vergroten. Dat was ook mogelijk door deel te nemen aan de cursus ‘Bouwkunde’ die de 

Heidemij in dezelfde periode aanbood in het land- en bosbouwonderwijs en die 

inhoudelijk overeenkwam met het boek.
11

 Tegelijk wendde de publicatie zich tot 

architecten. De wederopbouw werd in (de doelstellingen van) het boek niet expliciet 

genoemd maar in dit kader wel door hen gebruikt.
12

 ‘Maar ook de stedeling zal door het 

lezen van dit boek meer begrip kunnen ontwikkelen voor het platteland in het algemeen 

en voor de schoonheid van het boerenbedrijf in het bijzonder’, zoals in de ‘Nieuwe 

Rotterdamsche Courant’ werd gesteld.
13

 Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat ’de 

                                                 
10

 De verschillende onderdelen waren rundveestallen, kalverstallen, paardenstallen, varkensstallen, 

mestbewaring, open veldschuren, landbouwschuren, schelven, hooibergen, silo’s, fruitbewaarplaatsen en 

landarbeiderswoningen. 
11

 ‘Bouwkunde. Dictaat cursus Ned. Heidemij’, in: privéarchief Ko Rikken, Arnhem. 
12

 Interview Van Rijsbergen; Interview Rikken. 
13

 ‘Boerderijen in Nederland’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19-04-1941. 
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stedeling’ met het boek ook bewust gemaakt moest worden van de functie van de 

boerderij als complex bedrijfsgebouw waarmee effectief geboerd moest worden.  

In de publicatie toont zich duidelijk de poging om traditionele streekeigen 

boerderijbouw en modernisering te combineren zoals ook de actoren uit het vorige 

hoofdstuk dit nastreefden. Behalve de esthetische redenen die voor het streekeigen 

bouwen expliciet genoemd werden, kan in 1941 ook de benadrukking van het 

Nederlands ‘eigene’ een rol hebben gespeeld. Indicaties hiervoor zijn het veelvuldige 

gebruik van de term ‘ons land’ en de kritische benadering van de stammentheorie die 

sociaal-economische en geografische factoren in de geschiedenis van de boerderijbouw 

zou ontkennen. Echter, het is wel het gebruiksperspectief van de boerderijen dat centraal 

staat bij de Heidemaatschappij en hier ligt dan ook het verschil met de andere actoren. 

Op basis van datzelfde perspectief nam de Heidemaatschappij na de oorlog afstand van 

de voorstanders van het traditionele bouwen. 

Ir. W. Vroom, architect van de Heidemaatschappij en medesamensteller van het 

boek, stelde enkele jaren later, in 1946, de vraag of het streekeigen boerderijtype ‘in zijn 

huidige vorm’ nog wel voor de nieuwbouw te gebruiken was en aan de moderne eisen 

voldeed.
14

 Nu stond voor de Heidemaatschappij vanaf haar oprichting het doel voorop 

dat de Nederlandse landbouw verbeterd en de agrarische productie verhoogd werd, maar 

in een notitie uit 1948 over het cultureel beleid van de Heidemij werd ook vanuit dit 

perspectief antwoord gegeven op Vrooms vraag. De ‘eis’ om streekgebonden te bouwen 

werd als een ‘verplichting’ beschreven die het werk van de Heidemaatschappij zou 

verzwaren. De notitie noemde het idee dat door het streekgebonden bouwen ‘de 

plattelandscultuur’ versterkt zou moeten worden een verkeerd uitgangspunt. Het ging er 

veel meer om de randvoorwaarden te scheppen, om cultuur ‘van binnenuit’ te laten 

ontstaan. Zulke randvoorwaarden hielden in dat er een goed economisch fundament en 

goede sociale verhoudingen op het platteland tot stand kwamen die volgden uit 

modernisering, rationalisering en mechanisatie van de landbouw en de boerderijen.
15

 

                                                 
14

 Vroom, W., ‘Noodherstel en wederopbouw’, Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 57 

(1946), juli, 3-8, hier 8. 
15

 Linthorst Homan, J., ‘Heidemaatschappij en samenleving 1888-1948’, Tijdschrift der Nederlandsche 

Heidemaatschappij 59 (1948), 245-285, hier 274-277. Voor de propaganda voor mechanisatie zie 

bijvoorbeeld: Smits, C., ‘De landbouw. Verleden heden toekomst’, Tijdschrift der Nederlandsche 

Heidemaatschappij 57 (1946), 12-15; Smits, C., ‘Landbouw en mechanisatie’, Tijdschrift der 

Nederlandsche Heidemaatschappij 57 (1946), 43-45; Rempt, Jan D., ‘Mechanisatie in de landbouw’, 

Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 58 (1947), 354-356. 
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Hieruit spreekt een vooruitgangsgeloof dat geen cultuurpessimisme en geen top-down 

sturing van cultuur in deze zin toeliet en vertrouwen had in de boeren.  

Boeren werden door de Heidemaatschappij als vooruitstrevende autonome actoren 

beschreven. Zij zouden, in tegenstelling tot romantische ideeën van buitenstaanders, een 

modernisering van de boerderijen voorstaan of tenminste in de nabije toekomst een 

dergelijke visie ontwikkelen, gestimuleerd door de activiteiten van de 

landbouworganisaties en het onderwijs.
16

 Het zal in dit hoofdstuk blijken dat de 

Heidemaatschappij hierin geen ongelijk had. 

In mededelingen over de gang van zaken rond de wederopbouw van boerderijen 

in het ‘Tijdschrift van de Nederlandsche Heidemaatschappij’ werd beklemtoond dat de 

bij de wederopbouw betrokken boeren door overleg met architecten voldoende ruimte 

moesten krijgen om hun wensen kenbaar te maken.
17

 Het is dan ook kenmerkend dat de 

twee door mij geïnterviewde architecten van de Heidemaatschappij die verbonden 

waren aan het Bureau Wederopbouw Boerderijen bijzondere aandacht besteedden aan 

een goed contact en goede samenwerking met de boeren en boerinnen waarvoor zij 

bouwden. Het betreft de architecten Robert Oldhoff, die al eerder in dit boek ter sprake 

is gekomen, en Ko Rikken. Terwijl Oldhoff zich vooral bezighield met de Over-

Betuwe, bouwde Rikken vooral boerderijen in Groesbeek. ‘Wie voor een boer bouwen 

wil, moet zelf een halve boer worden’, aldus Rikken. ‘Met de boer moet je kunnen 

praten over zijn vee, het hooi en de mest; met de boerin over het huishouden en met de 

jongens over een nieuwe trekker. Om vorm te kunnen geven aan hun behuizing, dient 

een architect zich helemaal te verplaatsen in hun werk en leven.’
18

 Oldhoff zag deze 

visie bevestigd in de geschiedenis van de boerderijbouw, waaruit zou blijken dat de 

bruikbaarheid van boerderijen altijd al uitgangspunt was geweest van de boerderijbouw. 

Hij pleitte daarom ook voor een intensieve samenwerking van architecten met 

landbouwdeskundigen.
19

  

                                                 
16

 Bijvoorbeeld Vroom, W., ‘Noodherstel en wederopbouw’, Tijdschrift der Nederlandsche 

Heidemaatschappij 57 (1946), juli, 3-8, hier 7; Smits, C., ‘De landbouw. Verleden heden toekomst’, 

Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 57 (1946), 12-15, hier 14. 
17

 Eshuis, J.A., ‘Regeling van het herstel van den landbouw’, Tijdschrift der Nederlandsche 

Heidemaatschappij 57 (1946), september, 63-65, hier 65. 
18

 Gecit. naar: Van Os, ‘Ko Rikken, Heidemij’s laatste boerderijenbouwer’, 94. 
19

 Heijdelberger, L.A., ‘Moderne Boerderijbouw’, Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 61, 

2 (1950), 49-55, hier 49. 
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In het verslag over de werkzaamheden van de Heidemaatschappij in 1949 werd 

positief bericht over nieuwe ontwikkelingen in de boerderijbouw die het bouwen ‘meer 

verantwoord’ zouden maken: in experimenten met nieuwe vormen, en wel de gelede 

bouw, werd een belangrijke taak gezien voor de Bouwkundige Dienst.
20

 L.A. 

Heijdelberger, vanaf 1947 in dienst van de Heidemaatschappij en hoofd van de 

Bouwkundige Dienst, reisde hiervoor naar Zweden en Denemarken om daar onderzoek 

te doen naar de gelede bouw. In 1949 was hij verantwoordelijk voor de bouw van een 

gelede boerderij op de landbouwtentoonstelling in Eindhoven (zie beneden) en in 

hetzelfde jaar ontwierp hij, samen met de architect Oldhoff, voor het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen een gelede boerderij in Hoevelaken.
21

 Later zou 

Heijdelberger voorzitter worden van de architectengroep Agrobouw. Ook voor de 

wederopbouw in Groesbeek en omgeving werd de Heidemaatschappij ingeschakeld om 

nieuwe ontwikkelingen te testen: de maatschappij deed een proef met vijftien in serie 

gebouwde boerderijen ‘om door normalisering bij de voorbereiding te trachten de 

bouwprijs te verlagen’.
22

 

 

5.2 De bevordering van het debat over boerderijbouw  

 

Tijdens de tweede wederopbouw werd op verschillende manieren geprobeerd het debat 

over de wederopbouw van boerderijen en over de boerderijbouw in het algemeen te 

stimuleren en te bevorderen. Het doel was daardoor kennis te genereren die invloed kon 

hebben op de daadwerkelijke wederopbouw. In deze paragraaf bespreek ik twee 

projecten ter bevordering van het debat waarin architecten de sleutelrol speelden. Het 

betreft de publicatie van een themanummer van het architectuurvakblad ‘Bouw’ over 

boerderijbouw en de bouw van een boerderij voor een landbouwtentoonstelling. Terwijl 

de tentoonstelling georganiseerd werd door de landbouwsector, hadden de architecten 

alle verantwoordelijkheid voor de boerderij.  
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5.2.1 Een themanummer van het weekblad ‘Bouw’ over boerderijbouw 

 

Een architect met dezelfde visie op de boerderijbouw als de Heidemij (na de oorlog) 

was Willem Christiaan van Gelderen (1903-1992). Van Gelderen had eerder, in 1938, 

als architect van de groep ‘Opbouw’ te Rotterdam samen met Koen Limperg van ‘De 8’ 

te Amsterdam het boek ‘Boerderijen’ uitgegeven. Het boek moest architecten als 

aanleiding dienen voor een moderne boerderijbouw. Het was met medewerking van de 

Directie van de Wieringermeer tot stand gekomen en gaf een uitvoerige beschrijving 

van de Wieringermeerboerderijen. In 1946 verzorgde Van Gelderen, inmiddels actief lid 

van de Bond van Nederlandse Architecten en secretaris van de redactiecommissie 

‘Architectonische en stedebouwkundige vraagstukken’ van het weekblad ‘Bouw’, een 

speciale aflevering van ‘Bouw’ over boerderijen. Het tijdschrift stond in deze tijd geheel 

in het teken van de wederopbouw.  

In zijn inleidende artikel riep Van Gelderen architecten op om de wederopbouw 

van boerderijen als belangrijke kans te zien om de ‘vele fouten in het verleden thans niet 

te maken, conventionele verstarring te doorbreken en door het inschakelen van alle 

beschikbare, bekwame krachten [...] te geraken tot een zoo hoog mogelijk opgevoerd 

resultaat.’ En hij legde uit: ‘[...] men zal het traditioneele streekeigene los moeten laten, 

als dit een knellend keurslijf blijkt te zijn. Vrees voor het niet-passende in het landschap 

kan daarbij geen rol van beteekenis spelen.’ Het vasthouden aan het ‘streekeigene’ zou 

‘als dwang van den stedeling’ moeten worden geïnterpreteerd en niet in het belang van 

de boeren zijn.
23

 Vooruitstrevende boeren zouden daarom iedere vorm van ‘technical 

research’ in het kader van de boerderijbouw ondersteunen om te komen tot een 

kwaliteits- en vooral kwantiteitsverhoging van de landbouwproducten. Dit zou ook van 

nationaal belang zijn, zowel voor de voedselvoorziening van Nederland als voor de 

export. Om deze reden zouden architecten (1) duidelijker moeten ingaan op de wensen 

van de boeren en meer met boeren moeten samenwerken en (2) op een proactieve 

manier de problemen en eisen van de wederopbouw publiekelijk aan de orde moeten 

stellen, zoals bijvoorbeeld door de publicatie van artikelen en tekeningen in tijdschriften 

als ‘Bouw’.
24

 Bovendien zouden architecten moeten deelnemen aan openbaar 

uitgeschreven architectuurwedstrijden voor nieuwe boerderijen, zoals bijvoorbeeld aan 

                                                 
23

 Gelderen, W. van, ‘Boerderijen-Bouw’, Bouw 1946, 461-463, hier 461. 
24

 Gelderen, W. van, ‘Boerderijen-Bouw’, Bouw 1946, 461-463, hier 462. 



164 

 

de prijsvraag voor een nieuwe wederopbouwboerderij in Zeeland. Deze was 

uitgeschreven door het Bureau Wederopbouw Boerderijen in samenwerking met de 

Stichting voor de Landbouw en de Rijksdienst voor Landbouwherstel. Aan deze 

prijsvraag en aan het belang van het competitieve aspect zal later in dit hoofdstuk meer 

aandacht worden besteed.  

Volgens Van Gelderen was het belangrijk om over architectonische vraagstukken 

publiekelijk te discussiëren. In zijn pleidooi hiervoor bracht hij de oorlog ter sprake, 

waarmee hij een van de weinigen was die in het debat rechtstreeks naar de oorlog 

verwees: de geestelijke onderdrukking, het zwijgen en de spanning tijdens de 

bezettingstijd zouden geestelijke vermoeidheid als gevolg hebben, ook nog na de 

bevrijding. Debatten zouden zich vaak maar moeizaam ontwikkelen en er zou vrees 

bestaan voor de openbare behandeling van problemen. Dit stond de vruchtbare 

uitwisseling van gedachtes en daarmee de goede ontwikkeling van de boerderijbouw in 

de weg.
25

  

Met de thema-aflevering van ‘Bouw’ over boerderijen probeerde Van Gelderen 

het debat aan te zwengelen. Hij zette daartoe twee artikelen over het traditionele 

bouwen tegenover bijdragen van voorstanders van nieuwe bouwideeën die het 

streekeigene wilden verlaten. In deze artikelen over Groninger en Friese boerderijen 

pleitte Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. Bouma voor de 

modernisering van boerderijen met behoud van traditionele vormen. Eerdere 

experimenten met de gelede bouw zouden niet tot bevredigende resultaten hebben 

geleid, noch op economisch en bedrijfstechnisch gebied, noch op esthetisch en 

psychologisch gebied. Verder werd een artikel geplaatst over ontginningsboerderijen 

waarin een tegenovergestelde positie werd ingenomen.
26

  

Een van het bekende debat afwijkende bijdrage was geschreven door de architect 

Klaas Gerrit Olsmijer (1912-1991) uit Winsum, Groningen. Olsmijer was een architect 

die voor de oorlog een traditioneel idioom hanteerde. In 1939 bijvoorbeeld had hij niet 

slechts het gebouw van de Lagere Landbouwschool in Marum voor de Groninger 

Maatschappij van Landbouw maar ook zijn eigen woonhuis annex bureau in traditionele 
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stijl gebouwd. Olsmijer hoort bij de architecten die zich na de oorlog modernere 

principes eigen maakten, en wel om economische en sociale redenen.
27

 In zijn bijdrage, 

die tevens als brief aan de minister van Landbouw werd gestuurd, stelde Olsmijer voor 

om de verwoesting van boerderijen als kans te zien om grote gecentraliseerde bedrijven 

in de landbouw te ontwikkelen die de functie zouden krijgen van effectief werkende 

landbouwcoöperaties. Daarbij zouden de landarbeiderswoningen even dicht bij het 

bedrijf moeten worden geplaatst als de boerenwoningen, waardoor een 

‘werkgemeenschap’ gesymboliseerd en de arbeider sociaal verheven zou worden, aldus 

Olsmijer. In een dergelijk conglomeraat zou de arbeider zich duidelijker bewust zijn van 

zijn persoonlijke verantwoordelijkheid dan op het ‘kapitalistische boerenbedrijf’.
28

 In 

Olsmijers plan werden met de wederopbouw politiek-idealistische, door het 

communisme geïnspireerde, ideeën doorgezet. Het is als een modernistisch antwoord op 

sociaal-economische kwesties in de landbouw en – in vergelijking met de andere 

discussies rond de wederopbouw – als een revolutionair denkbeeld te interpreteren. Het 

komt voort uit de politieke stemming in Groningen, en met name in Oost-Groningen. 

Daar boekte het communisme als oplossing voor sociaal-economische problemen en de 

grote standsverschillen tussen boeren en arbeiders succes.
29

 Olsmijer stond met zijn 

twijfels over het bestaansrecht van de gezinslandbouwbedrijven an sich alleen in het 

debat over de wederopbouw. Er ontstond geen discussie naar aanleiding van zijn idee en 

centrale grootbedrijven werden dan ook niet gebouwd. Maar Olsmijer kreeg wel 

opdracht voor elf wederopbouwboerderijen, waarvan de meesten in Bierum, Groningen. 

Hij ging trouwens door met zijn ideeën: zo maakte hij in 1963 een ontwerp van een 

grootbedrijf voor vijfhonderd koeien die op zes verdiepingen konden staan.
30

  

 

5.2.2 De boerderij op de landbouwtentoonstelling in Eindhoven 

 

Het organiseren van beurzen en tentoonstellingen op agrarisch gebied was reeds voor de 

oorlog gebruikelijk, maar nam na 1945 een grote vlucht. Doel was meestal om boeren 

voor te lichten op gebieden als fokkerij, gewassenteelt, grondbewerking en 

bedrijfsvoering. Een van de tentoonstellingen was de zogenoemde Benelux-
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tentoonstelling in Eindhoven. Deze werd in 1949 ter gelegenheid van het vijftigjarig 

bestaan van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank georganiseerd door de 

Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Het betreft de grootste landbouwtentoonstelling in 

de wederopbouwperiode in West-Europa. Onder het motto ‘Geen volk is sterker dan 

zijn boeren’ was de tentoonstelling gewijd aan het kleine gemengde zandbedrijf (afb. 

5.2). Met dit onderwerp, waarvoor het plan geopperd was door directeur-generaal van 

de Landbouw C. Staf, wilde men een bijdrage leveren om de nijpende problematiek van 

de vele kleine gemengde bedrijven die nauwelijks rendabel waren – ongeveer twee 

derde van alle agrarische bedrijven in Nederland – te bestrijden.
31

 Het verbaast niet dat 

juist in katholieke kringen – zij werden het meest geconfronteerd met deze problematiek 

– enorme reclame voor de tentoonstelling werd gemaakt. Dit blijkt uit de hoeveelheid 

artikelen over de tentoonstelling die van tevoren verschenen in ‘Boer en Tuinder’, het 

weekblad van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, en uit de aandacht 

voor de tentoonstelling in verschillende radio-uitzendingen door de KRO.
32

  

Het tentoonstellingsbestuur wilde tevens aandacht besteden aan boerderijbouw. 

Ook het Bureau Wederopbouw Boerderijen richtte zich op kleine gemengde bedrijven 

zoals eerder duidelijk werd. Het lag dus wel voor de hand de opgave om een doelmatige 

en goedkope boerderij voor een gemengd zandbedrijf van 12 hectare te ontwerpen, voor 

te leggen aan architecten die voor het Bureau Wederopbouw Boerderijen hadden 

gewerkt en aan een architect van de Heidemaatschappij: Spoelstra (tevens Limburgse 

commissie Boerderijenbouw van de Stichting voor de Landbouw, zie beneden), 

Olieslagers en Heijdelberger.
33

 De modelboerderij die uiteindelijk werd opgericht als 

deel van een natuurgetrouw rationeel en intensief gedreven bedrijf in het centrum van 

het tentoonstellingsterrein was van het gelede type met vlakke daken (afb. 5.3). De 

boerderij had daarmee een uiterlijke vorm die voor de minstens 300.000 bezoekers
34

 

van de tentoonstelling volstrekt nieuw was. Later kon de boerderij weer afgebroken en 

ter voorlichting elders opgebouwd worden. De kosten voor de bouw van de boerderij 
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bedroegen 25.000 gulden. Dat was ruim een kwart goedkoper dan de bouw van een 

gemoderniseerd traditioneel type dat rond 3000 gulden kostte per hectare.
35

 De boerderij 

bevatte in het woongedeelte beneden een woonkamer, een slaapkamer en een 

woonkeuken met kooknis en boven een aantal slaapkamers al of niet met badkamer. Het 

woongedeelte was met behulp van de boerinnenbonden tot stand gekomen en voldeed 

volledig aan hun wensen (zie paragraaf 5.5). Het bedrijfsgedeelte bevatte een 

spoelkeuken als verbinding tussen woongedeelte en stal, een koelbak, een ruimte voor 

voederopslag en voederbereiding en een stal voor vier stuks jongvee, tien stuks grootvee 

en twee paarden. De stal had geen zolder voor hooi- en stro-opslag, maar er was een 

open tasruimte aangebouwd zodat hooi en stro niet hoog opgeheven hoefden te worden. 

Voor de ventilatie was de stal voorzien van een afvoerkoker en ventilatiekleppen onder 

de betonramen. De koestal, een grupstal, had een rubbervloer. Door deze zachte 

ondergrond werd het blessurerisico van de koeien verlaagd en koude opslag tegen de 

uiers voorkomen. De boerderij bevatte bovendien een ruim gehouden varkensstal en een 

kippenhok. Alle bouwonderdelen beschikten over elektrisch licht.
36

  

De boerderij gaf aanleiding tot veel discussie. Architect Heijdelberger zelf 

herinnerde eraan dat esthetische criteria in principe geen doorslaggevend aspect bij de 

beoordeling moesten zijn, maar uitte wel zijn bedenkingen over het feit dat met de 

gelede boerderij was ingegrepen in de traditie – veel bezoekers van de tentoonstelling 

zouden de boerderij lelijk vinden. Heijdelberger twijfelde vooral aan de vermeende lage 

kosten van de boerderij omdat de onderhoudskosten relatief hoog zouden zijn. Hij was 

daarom nog niet overtuigd of het bouwexperiment ‘een stap in de goede richting’ was.
37

 

Voor G.J.A. Bouma was dit een welkome aanleiding om op te merken dat zelfs een 

vertegenwoordiger van de pleitbezorgers voor de gelede bouw een kritische houding 

innam.
38

 

Opmerkelijk genoeg was de landbouwpers van de georganiseerde boeren, die later 

in dit hoofdstuk nog uitgebreid aan bod zal komen, positief. In het katholieke blad ‘Boer 
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en tuinder’ werd de in planning zijnde boerderij in maart, vijf maanden voor de opening 

van de tentoonstelling, nog als ‘Brabantse langgeveltype boerderij’ aangekondigd
39

 – 

hier kwamen de lezers van het blad bedrogen uit. Later werden de maximale 

doelmatigheid en de minimale kosten van de gelede boerderij geprezen en de boerinnen 

aangemoedigd: ‘Goed kijken maar, vergelijken met de toestanden op eigen bedrijf, 

vooral ook vragen om uitleg zodra u iets niet goed begrijpen kunt.’
40

 Hier toont zich de 

actieve voorlichting over boerderijbouw in kringen van de georganiseerde boerinnen. 

Opvallend is dat de boerderij extra aangeprezen werd door de aankondiging dat er nog 

toevoegingen zouden komen, zoals luiken en een naam (St. Isidorus-hoeve, Isidorus: 

patroon van de boerenstand) – elementen die bekend waren van traditionele boerderijen. 

En: ‘Voorts moet u zich indenken dat er bomen en bloemen omheen moeten staan.’
41

 

Ook in het protestantse weekblad ‘Ons Platteland’ werd de boerderij beschreven als niet 

fraai, maar wel goedkoop.
42

 Het liberale weekblad ‘De Landbode’ was het meest 

positief. De boerderij werd als hoogtepunt van de tentoonstelling beschreven,  

‘een boerderij, welke men misschien mooi of in haar vreemdsoortigheid op het eerste 

gezicht niet mooi vindt, maar een boerderij waarvan men althans nuchter moet 

vaststellen, dat de ruimte tot en met is benut, dat ze uit een oogpunt van bedrijfsvoering 

alles bevat wat voor dit soort bedrijf wenselijk is en ...... dat ze minstens ƒ 10.000 

goedkoper is, dan men tot dusver voor een dergelijk bedrijf placht te bouwen.’
43

  

 

In het algemeen stonden de liberale boeren in die tijd het meest open voor het verlaten 

van het streektype. Ook het onafhankelijke landbouwblad ‘De nieuwe veldbode’ 

beoordeelde de boerderij gunstig: de boerderij zou aandacht verdienen omdat zij ‘een 

maximum van gemak’ en ‘een minimum van werk’ zou bieden bij lage bouwkosten.
44

  

 

Het themanummer in ‘Bouw’ en de boerderij op de landbouwtentoonstelling, inclusief 

de discussie erover, laten zien dat het belang van esthetische en aan noties over traditie 

gebonden kwesties van de boerderijbouw – nog enigszins aarzelend – naar de 

achtergrond geschoven werd en de modernisering van boerderijen naar de voorgrond. 
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De twee projecten verschilden duidelijk in het bereik: terwijl ‘Bouw’ de discussie onder 

architecten moest aanzwengelen,
45

 bevorderde de boerderij op de 

landbouwtentoonstelling juist ook het debat over boerderijbouw onder 

landbouwdeskundigen en onder boeren en boerinnen. Daarnaast had de 

landbouwtentoonstelling uiteraard een veel praktischer reden: de concrete voorlichting 

aan boeren en boerinnen. In deze zin werd het ontwerp van de gelede boerderij als 

voorbeeldig gepresenteerd. 

‘Bouw’ en de landbouwtentoonstelling konden invloed uitoefenen op de 

wederopbouw door architecten en boeren aan het denken te zetten over de 

boerderijbouw en ook door hen in een bepaalde richting te sturen. Dit kon ertoe leiden 

dat architecten en boeren niet alleen open stonden voor modernisering maar ook voor 

het verlaten van het streektype en dat zij, na de tentoonstelling in 1949, voor gelede 

boerderijen kozen. De Afdeling Boerderijenbouw (het inmiddels gereorganiseerde 

Bureau Wederopbouw Boerderijen) ondersteunde deze keuze. Zij propageerde immers 

onder haar nieuwe directeur P. Tijm niets anders. 

 

5.3 Het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen  

 

Voordat ik de landbouworganisaties bespreek, wil ik stilstaan bij een instituut dat niet 

direct bij de wederopbouw betrokken was, maar wel een belangrijke speler was in de 

boerderijbouw in de betreffende periode en daarvoor. Ingebed in de landbouwsector 

bewoog het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen zich op het grensgebied 

tussen landbouw en architectuur: het was vanuit Wageningen actief in de voorlichting 

van boeren over innovaties in de boerderijbouw en -inrichting. Tegelijkertijd probeerde 

het hoofd, Rijkslandbouwarchitect H.J. van Houten, recht te doen aan architectonisch-

esthetische aspecten van de boerderijbouw die hij verbond met het streekeigen bouwen. 

Daarmee toonde het instituut overeenkomsten met het werk van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen tot 1949 onder Van Eck. 
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5.3.1 De beginperiode 

 

Het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen (ILG), verbonden aan de Rijks 

Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen, werd in 1905 opgericht.
46

 

Taak van het instituut was om nieuwe manieren van boerderijbouw te onderzoeken, te 

ontwikkelen en over te dragen aan boeren. 

Vanaf 1908 gaf het instituut adviezen voor de boerderijbouw. Tot 1913 was 

Rijkslandbouwingenieur H. Steketee hiervoor verantwoordelijk. Hij werd later 

opgevolgd door Rijkslandbouwingenieur A.M. Kuysten (1913-1918) en door 

Rijkslandbouwarchitect H.J. van Houten (1919-1943, diverse malen verlengd tot 1949), 

die beide ook lector in de landbouwarchitectuur aan de Landbouwhogeschool in 

Wageningen waren. Hoewel het ILG vanaf het begin rationele criteria hanteerde, 

opereerde het voorzichtig.
47

 In 1909 kondigde het aan: ‘Het is niet de bedoeling een 

omwenteling in de bestaande wijze van bouwen te weeg te brengen; integendeel, er 

wordt getracht de bestaande gebruiken zooveel mogelijk te volgen en dan de inrichting 

zoo practisch mogelijk te maken’, en wel in samenwerking met regionale architecten en 

boeren zelf.
48

 Een uitspraak die meer dan dertig jaar later met bijna precies dezelfde 

woorden ook door de directeur van het Bureau Wederopbouw Boerderijen Van Eck zou 

worden gedaan.
49

  

Het principe was dus om het streekeigen bouwen in stand te houden waarbij de 

zinvolle modernisering van de boerderijen voorop stond. In de eerste decennia ging de 

aandacht vooral uit naar de verbetering van de stallen, bijvoorbeeld de vervanging van 

potstallen door grupstallen, waarmee het ILG succes boekte. In de grupstallen stond het 

vee niet meer op de eigen mest wat als bevorderlijk voor de hygiëne, in het bijzonder in 

samenhang met de melkwinning, werd beschouwd. In samenwerking met de 

boerenbonden en met provinciale landbouwmaatschappijen werden 

stalverbeteringscommissies opgericht. Deze commissies gaven brochures uit en 
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organiseerden stalwedstrijden. De stalwedstrijden waren een belangrijk middel om de 

boeren bij de modernisering van de boerderijen te betrekken. Van de deelnemers werd 

verwacht dat ze binnen een bepaalde periode de stalinrichting en de mestvaalt van hun 

boerderij verbeterden volgens door het ILG uitgegeven aanwijzingen en tekeningen. De 

beste stallen kregen ten slotte prijzen.
50

 

 

5.3.2 Rijkslandbouwarchitect Hendrik Jan van Houten 

 

Tijdens het interbellum had de afdeling Gebouwen onder leiding van H.J. van Houten 

haar bloeitijd. Hendrik Jan van Houten (1878-1955) was de zoon van een 

dorpstimmerman in het Groningse Baflo en ook zelf opgeleid tot timmerman. Met deze 

achtergrond in het plattelandsmilieu kende Van Houten de boeren, sprak hij hun taal en 

wist hij wat bij de boeren leefde.
51

 In 1913 kreeg hij de opdracht om een verkaveling en 

kanalisatie voor een heideontginning in Westerwolde te ontwerpen. Het is 

waarschijnlijk dat hij aldaar ook de dertien boerderijen en de bijhorende 

arbeiderswoningen heeft ontworpen. In 1919 werd hij, als ‘selfmade’ architect, 

Rijkslandbouwarchitect bij het ILG. Van Houten voerde deze functie met veel energie 

uit. Hij nam tot aan de Tweede Wereldoorlog jaarlijks deel aan diverse stalwedstrijden 

en tussen 1925 en 1939 publiceerde hij nagenoeg zestig publicaties over boerderijbouw. 

Daarin hield hij zich vooral bezig met stallen, en concreter met de ventilatie, de 

brandveiligheid en het gebruik van nieuwe bouwtechnieken zoals gelamineerde spanten. 

Andere onderwerpen waarover hij schreef, waren het bouwen van gierkelders, 

mestvaalten, bewaarplaatsen voor fruit en pootaardappelen en silo’s voor groenvoeder.
52

 

Onder de publicaties bevinden zich een groot aantal brochures voor de 

stalverbeteringscommissies en een groot aantal artikelen voor het blad ‘De Boerderij’ 

waarop veel boeren waren geabonneerd.
53

 Bovendien verstrekte Van Houten samen met 

zijn twee medewerkers, twee bouwtekenaars, meer dan zevenhonderd tekeningen voor 
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nieuwbouw en meer dan vijfhonderdvijftig tekeningen voor verbouw van boerderijen in 

het hele land.
54

  

Het beleid van het ILG werd bepaald door de visie dat de boeren de belangrijkste 

actoren waren bij de boerderijbouw. Zij moesten ervan overtuigd worden hun 

boerderijen te moderniseren en de kosten daarvoor te dragen. Veranderingen wilde het 

ILG niet in een top-down proces invoeren maar in dialoog tussen de professionals van 

het ILG en de boeren. Dat het ILG succes had bij de boeren kwam omdat de voorstellen 

aansloten bij reële behoeften en actuele problemen. Voor adviezen wat betreft de 

woningen van boerderijen, waarmee het ILG zich minder bezighield, had Van Houten 

contact met landbouwhuishouddeskundigen.
55

 

Boeren en boerinnen werden via de media die zij lazen (zoals de weekbladen ‘De 

Boerderij’ of ‘De Veldbode’, na 1933 ‘De nieuwe veldbode’) in een eenvoudige taal – 

en niet in zwaar theoretische stukken – geïnformeerd over het nut en de kosten van 

vernieuwingen. Omdat detailtekeningen en gegevens over afmetingen en materialen 

waren opgenomen, dienden de artikelen ook als praktische handleiding. Bovendien gaf 

Van Houten lezingen, waarin hij boeren maar ook dorpsbouwkundigen en architecten 

over de bouw van doelmatige effectieve boerderijen informeerde. Tekeningen en 

adviezen werden gratis verleend en een eventueel bezoek van Van Houten of zijn 

collega’s aan een boerderij hoefde niet betaald te worden. Dit vormde in het bijzonder 

een voordeel voor de kleine boeren, wier gebouwen het meest aan een modernisering 

toe waren. De sociaalhistoricus Van Cruyningen stelt dat ook het feit dat het ILG er 

steeds naar streefde rekening te houden met de streekeigen boerderijtypen mede een 

reden voor het succes van het ILG bij de boeren was.
56

 Radicale vernieuwingen gingen 

in ieder geval niet uit van het instituut. Dit beleid strookte met de persoonlijke ambities 

van Van Houten die een liefhebber was van historische boerderijen. Hij reisde door het 

land om advies te geven voor de verbetering van agrarische bedrijfsgebouwen. Tijdens 

deze reizen maakte hij tevens meer dan 15.000 foto’s en opmetingen van historische 
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boerderijen waarvan hij de ‘eenvoud’ en soberheid bewonderde.
57

 Historische 

boerderijen waren – naast onderwerpen als de ventilatie en verlichting van stallen, de 

inrichting van stallen, de bouw van gierkelders en mestvaalten, de bouw en inrichting 

van bewaarplaatsen en de bouw van geheel nieuwe doelmatige boerderijen – een 

essentieel onderdeel van de colleges die Van Houten wekelijks gaf aan de 

Landbouwhogeschool. In dat kader toonde hij de studenten zijn grote passie voor 

historische streekeigen boerderijen die de schoonheid van het Nederlandse landschap 

zouden bepalen. Bovendien zouden de landbouwers gehecht zijn aan het 

boerderijentype uit hun streek. Beide aspecten zag Van Houten als reden om bij de 

nieuwbouw door te gaan met traditionele streektypen. Ook in zijn lezingen besteedde hij 

veel aandacht aan historische boerderijen en esthetische aspecten van nieuwe 

boerderijen.
58

 Als Rijkslandbouwarchitect was het Van Houtens taak om agrarische 

bedrijfsgebouwen te moderniseren zodat zij effectief konden functioneren. Als 

liefhebber van historische boerderijen en als aanhanger van de heemschutbeweging 

verzette hij zich tegelijk tegen het veranderen van streektypen. Een ideale boerderij was 

voor Van Houten functioneel én streekeigen. Uit de gerealiseerde gebouwen van zijn 

hand, die ook wel niet-streektypisch konden zijn, en uit heftige discussies met de 

architect Jan Jans in 1928 blijkt echter hoe moeilijk het in de realiteit geweest moet zijn 

voor Van Houten de moderne landbouwwetenschap te verbinden met streekeigen 

bouwtradities. Piet van Cruyningen noemt Van Houten daarom een ‘vernieuwer in 

gewetensnood’.
59

 

 

Van Houten hoorde bij de meest belangrijke Nederlandse ontwerpers van 

landbouwgebouwen in het interbellum. Daarnaast was hij bekend bij de boeren. Toch 

werd Van Houten niet betrokken bij de wederopbouw van boerderijen. Bij het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen gold hij als ‘hopeloos ouderwetsch’, terwijl veel boeren juist 

positieve ervaringen op het gebied van modernisering met hem hadden opgedaan, aldus 

‘Rijkslandbouwconsulent voor Gelderland ten oosten van den Rijn en den IJssel’ 
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Cleveringa in 1946.
60

 Het blijft onduidelijk waarom het BWB deze mening over Van 

Houten had, hij zette zich immers in voor innovaties in de boerderijbouw en 

tegelijkertijd verschilde zijn positieve kijk op het streekeigen bouwen niet van de visie 

van het BWB in die tijd. 

Het is eveneens opvallend dat er ook geen beroep gedaan werd op Van Houtens 

expertise op het gebied van historische boerderijen toen het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen in 1946 zijn eigen documentatieproject startte ten behoeve van een 

streektypische wederopbouw. Van Houten beschikte over veel illustratiemateriaal over 

historische boerderijen, ondanks het feit dat tijdens de oorlog een deel verloren was 

gegaan.
61

 Gezien het feit dat het contract van Van Houten na 1943, toen hij ontslag had 

ingediend omdat hij de leeftijd van 65 jaar had bereikt, meerdere malen verlengd werd 

tot 1949,
 
had hij, ook uit hoofde van zijn functie, ingeschakeld kunnen worden voor de 

wederopbouw.
62

 Hij maakte zich er zelf echter ook niet sterk voor om mee te denken of 

mee te werken. Althans, daarvoor zijn geen aanwijzingen te vinden in zijn 

nalatenschap.
63

 Van Houten bleef wel actief: tussen 1940 en 1945 publiceerde hij 

minstens vijftien artikelen namens het ILG, vooral in het weekblad ‘De Boerderij’ en 

het maandblad ‘Het Grondbezit’. Daarin besteedde hij – net als eerder – aandacht aan de 

praktijk van de boerderijbouw in het hele land en aan modernisering van boerderijen of 

onderdelen ervan door bijvoorbeeld verbetering van de stalventilatie door luchtkokers; 

verbetering van de verlichting; een praktische stalinrichting; brandveiligheid door 

brandmuren, zolders van holle bakstenen en dakpannen; nieuwe water- en luchtdichte 

gierkelders en nieuwe, goed ventileerbare pootaardappelbewaarplaatsen – allemaal 

onderwerpen waar ook het Bureau Wederopbouw Boerderijen aandacht aan besteedde. 

De artikelen konden boeren en architecten dan ook als handleidingen bij de 

wederopbouw dienen.  

De voorbeelden van boerderijontwerpen die Van Houten in zijn artikelen 

presenteerde, waren ontworpen door het ILG en toonden traditionele streektypische 
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vormen. Terwijl in de artikelen vooral de modernisering werd geprezen en vaak maar 

kort werd uitgelegd dat het streektypen betrof, werd Van Houten in 1947 duidelijker 

aangaande dit onderwerp: hij hield een pleidooi voor het behoud van streektypen bij de 

nieuwbouw en wederopbouw in ‘De Boerderij’:  

‘Wanneer wij een boerderij gaan bouwen, dan moeten wij steeds dit tweedelig ideaal voor 

ogen houden. In de eerste plaats zorgen voor een practische en doelmatige inrichting en in 

de tweede plaats voor een geheel, dat aan eischen der schoonheid voldoet.’  

 

Dit zou bereikt kunnen worden door woning, stal en schuur zo veel mogelijk aan te 

passen bij de historische typen, ‘zodat het streekeigene niet verloren gaat.’
64

  

 

5.3.3 Een opvolger voor Van Houten 

 

In tegenstelling tot de ontbrekende interesse van het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

voor het werk van Van Houten bestond er vanuit Wageningen wel belangstelling voor 

het personeel van de wederopbouw. In 1948 vond men Van Eck een ideale opvolger van 

Van Houten. Van Houten had zijn functie als lector aan de Landbouwhogeschool als 

nevenfunctie uitgevoerd; hij was als Rijkslandbouwarchitect vooral bezig met 

adviserende taken. Deze zouden bij het vertrek van Van Houten door andere 

instellingen worden overgenomen. Maar voor Van Houtens taken als lector werd een 

opvolger gezocht. Een commissie van Wageningse hoogleraren had bepaald aan welke 

eisen de toekomstige docent moest voldoen. Er bestond volgens deze commissie  

‘behoefte aan een persoon die volkomen op de hoogte is met de doelmatigheid en grootte 

van stalinrichting, van bergruimte, woongedeelten enz.. De doelmatigheid en de 

inrichting van de landbouwgebouwen moet gezien worden in het licht van de 

ontwikkeling der arbeidsmethoden en van de gewoonten in het landbouwbedrijf in de 

verschillende delen van het land. Hiervoor is iemand nodig, die de boerderijenbouw als 

utiliteitsbouw ten behoeve van de landbouw ziet. De nadruk moet worden gelegd op de 

architectuur als bouwkunde, niet als bouwkunst. Het onderwijs moet zover strekken, dat 

zij, die dit hebben gevolgd, met architecten in overleg kunnen treden over de verbetering 

van bestaande of over de bouw van nieuwe boerderijen. Het is niet de bedoeling 

bouwkundigen van deze studenten te maken. Zij moeten het grensgebied tussen architect 

en landbouw van de landbouwkundige kant kunnen betreden, de architecten zullen dit van 

de bouwkundige kant moeten doen.’
65

 

 

De Wageningse hoogleraren gingen dus van een relatie tussen boeren en architecten uit 

die idealiter bepaald werd door gelijkwaardige communicatie. De twee verschillende 
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professionele benaderingswijzen van de boerderijbouw als domein van 

landbouwdeskundigen en als domein van architecten dienden elkaar niet uit te sluiten 

maar juist aan te vullen: beide kanten moesten hun specifieke expertise inbrengen. 

Boeren moesten deze specifieke landbouwkundige expertise op het gebied van de 

boerderijbouw bij de nieuwe lector in Wageningen kunnen verwerven. Hij vervulde een 

een brugfunctie tussen theorie en praktijk.  

Het bleek dat de commissie niet makkelijk een geschikte opvolger kon vinden. 

G.J.A. Bouma kwam kort ter sprake, zijn kennis, met name op bouwkundig gebied, 

werd echter onvoldoende geacht. Uiteindelijk werd met Van Eck een mogelijke 

opvolger gevonden die ‘nagenoeg volledig’ aan de gestelde eisen voldeed:  

‘Het is de commissie bekend dat naar veler mening met de Heer van Eck in 

organisatorisch opzicht moeilijk samen te werken valt, aangezien hij zeer autoritair en 

zelfbewust optreedt. Zij acht dit echter een persoonlijke eigenschap die een goede 

vervulling van het lectoraat niet behoeft te schaden.’
66

  

 

Misschien passend bij zijn zelfverzekerd optreden, eiste Van Eck dat hij buitengewoon 

hoogleraar zou worden, waarop de Landbouwhogeschool echter niet inging. De 

benoeming van Van Eck ketste af. Met de architect G. Pothoven uit Amersfoort en L.A. 

Heijdelberger, hoofd van de bouwkundige dienst van de Heidemaatschappij, werden in 

1949 twee nieuwe kandidaten gevonden.
67

 In 1950 werd uiteindelijk G. Pothoven 

benoemd. Hij zou tot 1980 lector blijven in ‘De kennis van de landbouwgebouwen’.
68

 

Met zijn benoeming had de commissie gekozen voor een architect met ruime ervaring 

op het gebied van de boerderijbouw die vooral in het kader van de wederopbouw was 

opgedaan. Het bureau van H.A. en G. Pothoven, vader en zoon, te Amersfoort had tot 

1949 circa vijftig wederopbouwboerderijen in opdracht gekregen. Er zouden nog dertig 

opdrachten voor wederopbouwboerderijen volgen. Pothoven was een voorstander van 

de benadering van boerderijen als bedrijfsgebouwen. De bedrijfseisen vormden voor 
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hem de belangrijkste factor voor de nieuwbouw van boerderijen. Pothoven was goed 

geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in het buitenland aangaande de 

bedrijfstechnisch verantwoorde boerderijbouw, bijvoorbeeld over proeven met open 

loopstallen waar koeien vrij konden rondlopen. Hij behield echter ook het perspectief 

van de architect die hij was: de boerderij moest niet alleen in materiële maar ook in 

ideële behoeften voorzien. Met deze ideële behoeften bedoelde hij esthetische aspecten 

in de vormgeving.
69

 Toch is het oeuvre van het architectenbureau Pothoven gekenmerkt 

door een ontwikkeling die zich van het vasthouden aan streektypen distantieert. De 

ontwerpen van wederopbouwboerderijen van H.A. en G. Pothoven in de jaren 1940 – in 

de eerste jaren waren zij vooral van de vader H.A. Pothoven – waren duidelijk 

geïnspireerd door de plattegronden van de verwoeste boerderijen. Tegelijk werden zij 

bepaald door modernisering en waren zij aangepast aan nieuwe ideeën van 

wooncomfort en bedrijfsvoering. Bedstedes, opkamers en zomervertrekken in 

stalgedeeltes werden niet meer opgenomen. Toegevoegd werden onder andere 

inbouwkasten, spoelkeukens, soms een wc, slaapkamers op de begane grond, 

ventilatiesystemen in de stallen, holle bakstenen zolders en stevige brandmuren. In de 

jaren vijftig daarentegen ontwierp G. Pothoven wederopbouwboerderijen met volstrekt 

nieuwe plattegronden: voor eerdere hallehuizen en T-huizen in de Betuwe ontwierp hij 

kop-hals-romp-typen met grote centrale tasruimtes en gelede boerderijen.
70

 Wageningen 

had met Pothoven een architect aangetrokken die progressief was – misschien wel meer 

dan Van Eck het had kunnen zijn. Weliswaar had Van Eck in de IJsselmeerpolders 

volstrekt nieuwe boerderijen gebouwd en deed dat nog steeds, maar voor het overige 

hechtte hij ook aan het idee van het streektypische. We kunnen ervan uitgaan dat 

Pothoven in zijn colleges ingegaan is op wederopbouwkwesties op basis van zijn eigen 

ervaringen.
71
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De verzoeken om advies die na het vertrek van Van Houten binnenkwamen, werden 

beantwoord door te verwijzen naar andere instanties, zoals de bouwbureaus van de 

Stichting voor de Landbouw (waarover later meer) en het Instituut voor 

Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen. Dit instituut was in 1949 opgericht 

om, geheel in het teken van de stimulering van de mechanisatie in deze tijd, een 

rationele bedrijfsvoering in de landbouw te bevorderen. Behalve door de overheid werd 

het instituut gesubsidieerd door de Stichting voor de Landbouw, het overkoepelende 

orgaan van de georganiseerde landbouw, die ook twee vertegenwoordigers in het 

bestuur van het instituut had. Daarmee was nauw contact met het bedrijfsleven 

gegarandeerd. De al bekende ir. C. Staf was voorzitter van het bestuur. Het instituut 

beschikte vanaf het begin van de jaren vijftig ook over een afdeling Inrichting 

Bedrijfsgebouwen. Deze afdeling publiceerde praktijkgerichte artikelen en 

(detail)tekeningen over stalverbeteringen in de landbouwkundige tijdschriften, 

vergelijkbaar met die van Van Houten. Zij liet zich echter ook uit over nieuwe 

ontwikkelingen: experimenten met de open loopstal naar Amerikaans voorbeeld. In 

1957 werd het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen opgericht. Doel was door 

middel van onderzoek de bouw van doelmatige en relatief goedkopere 

landbouwbedrijfsgebouwen te bevorderen en voorlichting te geven aan boeren en 

architecten. De aandacht ging vooral uit naar nieuwe bouwmaterialen, montagebouw, 

standaardisatie en seriefabricage van bouwelementen, open loopstallen, zelfvoedering, 

automatische uitmesting, werktuigloodsen en andere kleine bouweenheden.
72

 Hiermee 

zou de streekgebonden boerderijbouw volledig verlaten worden. 

 

5.4 De landbouworganisaties 

 

Het debat over de wederopbouw en over traditie en modernisering werd in kringen van 

architecten bevorderd en gevoerd, maar uiteraard ook, en vooral, in kringen van 

landbouwdeskundigen en landbouwers. Daarvoor werden verschillende middelen en 

media aangewend. In deze paragraaf wordt bekeken welke visies in dit kader bestonden 

c.q. ontwikkeld werden en wat de achtergrond hiervan was, hoe men met andere actoren 

in debat ging en welke invloed de landbouworganisaties uiteindelijk op de 
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wederopbouw konden hebben. De organisaties namen een centrale rol in die zich 

daardoor kenmerkte dat zij als bemiddelaars fungeerden tussen boerenbelangen en 

overheid en overheid en boeren, maar ook als bemiddelaars tussen boeren en 

architecten. 

 

5.4.1 Korte geschiedenis van de centrale landbouworganisaties 

 

In het midden van de negentiende eeuw werden particuliere en provinciale 

landbouwmaatschappijen opgericht ter verbetering van de landbouw en het 

landbouwbedrijf. Zij richtten zich vooral op de invoering van technische vernieuwingen 

en organiseerden onder andere tentoonstellingen, demonstraties, ploegwedstrijden, vee- 

en gewaskeuringen. De oprichters van de belangenorganisaties kwamen zonder 

uitzondering uit kringen van notabelen, artsen en andere academici. Boeren konden 

eveneens lid worden. Hoewel zij in het begin de vergaderingen maar matig bezochten, 

was er onder de boeren wel veel belangstelling voor de activiteiten van de 

verenigingen.
73

 In 1884 werd het Nederlands Landbouw Comité (NLC, sinds 1918 

KNLC met het predicaat Koninklijk) opgericht. Het was een grote landelijke 

organisatie, die zowel de provinciale landbouwmaatschappijen en enkele algemene 

organisaties op landbouwgebied vertegenwoordigde als ook het belang van de 

landbouw op nationale schaal. Het Comité was sterk vertegenwoordigd in de 

zeekleigebieden en vooral boeren met grotere bedrijven waren lid.
74

 Naast dit liberaal 

Comité werd in 1896 door enkele katholieke voormannen de Nederlandse Boerenbond 

opgericht, in 1929 omgedoopt in Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 

(KNBTB). De bond was vooral vertegenwoordigd op de zandgronden in Zuid- en Oost-

Nederland; haar leden waren vooral boeren met kleine gemengde bedrijven.
75

 In 1918 

sloten zich de protestants-christelijke boeren aaneen tot de Nederlandse Christelijke 

Boeren- en Tuindersbond (CBTB). Hiermee was het landbouworganisatiewezen 

definitief verzuild. Terwijl door de boeren opgerichte coöperaties op speciale gebieden 

actief waren, behartigden de centrale landbouworganisaties (CLO’s) meer de algemene 

zaken – ook sociaal-godsdienstige belangen –, juist ook richting de overheid. Zij 
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verwierven een stevige positie in het landbouwpolitieke krachtenveld.
76

 Dit zou zich 

later ook bij de wederopbouw van de boerderijen tonen. 

Ondanks alle maatregelen van de overheid ter ondersteuning van de 

landbouweconomie tijdens de landbouwcrisis in de jaren twintig en dertig, bleven 

boeren ontevreden. Vooral boeren uit de veehouderijsector en boeren op kleine 

bedrijven met de varkens- en kippenhouderij als voornaamste inkomstenbronnen waren 

ontevreden over de beperkingen in de bedrijfsvrijheid die de overheid oplegde. De 

bestaande landbouworganisaties konden in dit opzicht maar weinig bereiken. De 

oprichting van de Nationale Boerenbond ‘Landbouw en Maatschappij’ (L&M) in 1933 

wordt als reactie hierop geïnterpreteerd. De beweging speelde sterk in op het gevoel van 

eigenwaarde van de boeren en hun essentiële plaats in de samenleving. ‘Landbouw en 

Maatschappij’ zette zich vooral in voor kleine (zand)boeren en kreeg met name in 

Drenthe veel aanhang. De beweging kreeg echter ook veel kritiek, vooral toen ze 

afgleed in de richting van het nationaalsocialisme en in 1940 opging in het door de NSB 

beheerste Agrarische Front.
77

  

Tijdens de bezetting trachtten de Duitsers de landbouw gelijk te schakelen en ze 

richtten in november 1941 de Nederlandsche Landstand op. Het Agrarische Front ging 

hierin op. KNLC, KNBTB en CBTB verzetten zich en werden ontbonden verklaard, 

maar bleven wel gemeenschappelijk overleg voeren.
78

 Een belangrijke rol zou de 

Landstand niet spelen. Na de oorlog werd de Landstand onmiddellijk opgeheven en 

werden de oude organisaties weer geïnstalleerd, behalve L&M. Samen met de drie 

landarbeidersbonden werd toen de privaatrechtelijke Stichting voor de Landbouw 

opgericht met als taak de samenwerking tussen de deelnemende organisaties te 

bevorderen en te institutionaliseren en de belangen van de agrarische sector te 

behartigen. Voor dit doel zou de stichting regelmatig contact en maandelijks overleg 

met de overheid hebben. Dat betekende ook dat de stichting – zoals dat in de statuten 

was geformuleerd – ‘advies en medewerking aan de uitvoering van maatregelen van 
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overheidswege gelegen op het gebied van de landbouw’ gaf.
79

 Daarnaast was het de 

taak van de stichting om een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor te bereiden: 

uiteindelijk werd in 1954 het Landbouwschap opgericht dat een mengeling was van 

overheidsverantwoordelijkheid en behartiging van het sectorbelang.
80

 

 

Vanaf 1930 kregen ook de boerinnen een gezamenlijk orgaan, de confessieneutrale 

Nederlandse Bond voor Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. Tevens werden 

boerinnenbonden als onderdeel van de provinciale katholieke boerenbonden opgericht. 

Voor de protestants-christelijke boerinnen kwam er in 1939 een landelijke bond: de 

Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes Bond (CBPB). 

Met het overkoepelende overleg Centrale van Boerinnen en andere 

Plattelandsvrouwenorganisaties, na een eerste aanloop in 1940 in 1946 opgericht, was er 

een wijdvertakt netwerk van boerinnen over het hele land. De georganiseerde boerinnen 

hielden zich intensief bezig met de wederopbouw van boerderijen zoals uitgelegd zal 

worden in paragraaf 5.5. 

 

5.4.2 De Stichting voor de Landbouw 

 

Voordat de CLO’s worden behandeld, wordt hier eerst bijzondere aandacht besteed aan 

de Stichting voor de Landbouw omdat deze stichting als vertegenwoordiging van de 

boeren na de oorlog sterk betrokken was bij de wederopbouw. Hierbij moet echter 

meteen een restrictie gemaakt worden omdat de boeren slechts indirect 

vertegenwoordigd werden door de stichting. Het bestuur van de Stichting voor de 

Landbouw werd namelijk gekozen door de besturen van de zes deelnemende 

organisaties, de drie standsorganisaties van de boeren en de drie landarbeidersbonden. 

Daarmee hadden de georganiseerde boeren en landarbeiders alleen indirect invloed op 

de samenstelling van het bestuur van de Stichting voor de Landbouw. Ongeorganiseerde 

boeren, dit was rond 40 procent van de boeren, en ongeorganiseerde landarbeiders 

werden uitgesloten van iedere vorm van inspraak.
81

  

Herman Derk Louwes (1893-1960) was voorzitter en drijvende kracht achter de 

Stichting voor de Landbouw. Hij was een neef van Landbouwminister Sicco Mansholt 
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en broer van S.L. Louwes, die vanaf 1940 directeur-generaal van de 

Voedselvoorziening was geweest, van 1945 tot 1948 buitengewoon verlof in het 

algemeen belang kreeg en tussen 1948 en 1953 directeur-generaal van de 

Voedselvoorziening op het ministerie van Mansholt zou worden. Door de oprichting 

van de stichting werden de collectieve belangen in de landbouwsector gebundeld, 

waardoor de georganiseerde landbouw een sterke positie kon innemen tegenover de 

overheid die een stevige greep had op maatschappij en economie.
82

 Dat de 

georganiseerde landbouw invloed kon uitoefenen op het door de overheid gevoerde 

landbouwbeleid is te danken aan het geïnstitutionaliseerde overleg tussen enerzijds de 

deelnemende landbouworganisaties onderling en anderzijds de Stichting voor de 

Landbouw en de overheid, oftewel de agrarische overlegeconomie. Het overleg was 

gebaseerd op het idee om door consensus en harmonieuze samenwerking problemen in 

de landbouw gezamenlijk op te lossen. Hierin is de ‘tijdsgeest van harmonie’ na de 

oorlog te proeven.
83

 De stichting en de overheid trokken één lijn en waren het eens over 

een beleid dat de modernisering van de landbouw moest bevorderen. Zij werden 

ondersteund door het wetenschappelijke landbouwkundige onderzoek.
84

 De 

verstrengeling van de belangen van de standsorganisaties en de overheid werd later met 

het begrip ‘groene front’ aangeduid.
85

  

 

Excurs: het landbouwbeleid door de overheid 

 

Naast het herstelbeleid en het beleid rond de voedselvoorziening op korte termijn 

beoogde de regering na de oorlog tegelijkertijd te beginnen aan een langer lopend beleid 

van structurele maatregelen ter verbetering van de situatie van de Nederlandse 

landbouw. De situatie van de landbouw was zorgwekkend. Wat gold voor de landbouw 

in het algemeen, was voor de kleine boerenbedrijven een bijzonder nijpend probleem. 

Het productieniveau was in vergelijking met andere landen laag en de productiekosten 

waren hoog. Hierin moest verandering komen. Daar kwam nog bij dat de kwaliteit van 

de producten moest worden verbeterd om – op macroniveau – de economische positie 

van de Nederlandse landbouw te versterken en mee te kunnen doen op de internationale 
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markt en om – op microniveau – de leefomstandigheden van de boeren, vooral de 

kleine, te verbeteren.
86

 De problematiek van de kleine bedrijven van niet meer dan 10 

hectare en de zeer kleine van niet meer dan 5 hectare (samen met telkens ruim 30 

procent bijna tweederde van alle boerenbedrijven in Nederland)
87

 staat bekend als het 

‘kleine boerenvraagstuk’. Dit was ontstaan door een wanverhouding tussen het aantal in 

de landbouw werkende arbeidskrachten en het beschikbare areaal. Vooral op de 

zandgronden ondervonden boeren nadelen van de te kleine beschikbare oppervlakte aan 

cultuurgrond, wat leidde tot arbeidsoverschot/lage arbeidsproductiviteit en een laag 

inkomen.
88

 

Landbouwminister Sicco Mansholt (1908-1995) zette vooral in op het stimuleren 

van intensivering, rationalisering en mechanisatie en kreeg daarbij steun van zijn neven 

S.L. en H.D. Louwes. Belangrijke instrumenten waren de grootschalige ruilverkaveling 

en de streekverbetering van achtergebleven regio’s sinds de jaren vijftig.
89

 Ook de 

introductie van het doelmatigheidsbeginsel bij wederopbouwboerderijen moet in het 

licht van dit streven worden gezien. In 1946 berichtte de Regeringsvoorlichtingsdienst 

in haar orgaan Commentaar, nog steeds met oog voor het streekeigene: 

‘De boer is niet meer de producent van voedsel voor zijn eigen omgeving, maar moet 

kunnen concurreren met de eigenaars van reusachtige bedrijven aan de overkant van de 

oceaan. Daarvoor is het o.a., zoals ook Minister Mansholt [...] zeide, dringend noodig, dat 

onze boerenbedrijven tot het uiterste gemoderniseerd en gemechaniseerd worden. [...] Het 

is de grootste kunst, het daarheen te leiden, dat karakter en schaal der nieuwe boerderijen 

blijven passen in het landschap en dat toch de Nederlandsche boer, die w e r e l d b o e r 

[sic] is geworden,[...] volledig bedrijfsvaardige gebouwen houdt, en zijn hoeve op de 

economisch zoo best mogelijk verantwoorde wijze kan besturen.’
90

 

 

Bij gemengde bedrijven werd naast intensivering gestreefd naar schaalvergroting door 

specialisatie. Migratie naar ruilverkavelde of ontgonnen gebieden (en daarmee 

samenhangend de vergroting van de bedrijfsoppervlakte), migratie naar het buitenland 

of overschakeling naar een ander beroep werden voorgesteld als andere oplossingen. De 

overheid nam daarnaast drastische maatregelen om de lonen en prijzen in de landbouw 
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te beheersen en besloot tot importheffingen om de Nederlandse concurrentiepositie te 

verbeteren.
91

 In 1963, met de instelling van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor 

de Landbouw, besloten de overheid en de georganiseerde boeren naast 

bedrijfsvernieuwing voor het eerst te streven naar een vermindering van het aantal 

bedrijven.
92

 

 

Terug naar de Stichting voor de Landbouw. De stichting had diverse hoofdafdelingen en 

landelijke commissies die zich met de verschillende agrarische bedrijfsvormen en de 

bedrijfsvoering bezighielden. Daarnaast waren er provinciale commissies die 

verantwoordelijk waren voor het overleg en de uitvoering van het landbouwbeleid op 

regionaal niveau. Voor het onderzoek naar wederopbouwboerderijen is van belang dat 

er ook een Commissie Landbouwherstel en een Commissie Boerderijen was. In de 

‘Mededeelingen’ van de Stichting voor de Landbouw, bedoeld voor de besturen van de 

deelnemende boeren- en landarbeidersorganisaties, werd over het werk van de stichting 

en haar commissies bericht. De betreffende besturen konden de berichten dan weer 

opnemen in de bladen van hun organisaties. Voor de boerenorganisaties waren dat ‘Ons 

Platteland’ (CBTB), ‘Boer en Tuinder’ (KNBTB) en ‘De Landbode’ (KNLC). Terwijl 

in het protestantse en het katholieke blad veel bericht werd over de Stichting voor de 

Landbouw, ook over haar activiteiten rond de wederopbouw van boerderijen, was het 

liberale blad ‘De Landbode’ eerder terughoudend en meer gericht op eigen visies en 

activiteiten. Om tevens de ongeorganiseerde boeren te bereiken, greep de stichting soms 

terug op het neutrale blad ‘De Boerderij’.  

Een van de eerste activiteiten van de Stichting voor de Landbouw in het kader van 

de wederopbouw was de organisatie van een ontwerpwedstrijd door een van haar 

provinciale commissies. 

 

Een ontwerpwedstrijd 

 

In 1946 werd de Zeeuwse provinciale commissie van de Stichting voor de Landbouw – 

waarin de gezamenlijke boerenorganisaties van Zeeland waren verenigd – actief in het 

kader van de wederopbouw van boerderijen in Zeeland. Ruim 750 verwoeste 
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boerderijen moesten hier wederopgebouwd worden, in verband met de herverkaveling 

van Walcheren deels op een andere plaats dan waar zij hadden gestaan. Zestig vernielde 

boerderijen werden niet herbouwd vanwege de herverkaveling.
93

 De commissie 

organiseerde in samenwerking met het Bureau Wederopbouw Boerderijen en de 

Rijksdienst voor Landbouwherstel een prijsvraag, de ‘Studie-prijsvraag voor het 

ontwerpen van een Zeeuwsche Boerderij’. Opdracht was om een boerderij te ontwerpen 

die bedrijfstechnisch en hygiënisch aan moderne eisen voldeed. Opvallend is dat in de 

uitschrijving, gericht aan architecten, meteen ook de boeren aan het woord kwamen. De 

oude Zeeuwse boerderijen zouden ‘naar mening van de verscheidene boeren uit alle 

deelen van de provincie’ niet voldoen aan de eisen van een moderne bedrijfsvoering, 

waaruit geconcludeerd werd:  

‘Uit aesthetisch oogpunt kan men de hoogste waardering hebben voor de oude 

inheemsche typen, doch dit neemt niet weg, dat indien gebleken is, dat de oude typen uit 

practische overwegingen hun tijd hebben gehad, gepoogd zal moeten worden een nieuw 

type te ontwerpen, dat volledig aan de moderne eischen voldoet en dat zich harmonisch in 

het landschap voegt. Uiteraard zal deze vernieuwing het landschapsbeeld eenigszins doen 

wijzigen; deze wijziging is echter niets anders dan een verjonging, die op een natuurlijken 

groei wijst. Het is de taak van de architecten te zorgen, dat deze verjonging in aesthetisch 

opzicht geen verlies doch slechts winst voor het landschap oplevert.’
94

 

 

In de wederopbouw zag men een kans om een nieuw boerderijtype voor Zeeland te 

ontwerpen. Daarbij werd niet aan de bouw van één unieke boerderij gedacht, maar aan 

een prototype dat veelvuldig toepasbaar zou zijn in geheel Zeeland. Overigens zonder 

dat nog rekening gehouden werd met het feit dat Zeeland historisch en geografisch 

gezien over verschillende boerderijtypen beschikte. Doordat een prototype gezocht 

werd, raakte de prijsvraag, meer dan andere ontwerpwedstrijden, substantiële 

kwesties.
95

 Het betrof dan ook geen prijsvraag waarbij de winnende ontwerpen 

gerealiseerd zouden worden – deze kregen wel een geldprijs. Veeleer zouden de 

ingezonden ontwerpen op verschillende plekken in Zeeland tentoongesteld worden en in 

vakbladen gepubliceerd.
96
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De prijsvraag voor de Zeeuwse boerderij had twee functies. Enerzijds moesten 

architecten innovaties ontwikkelen, anderzijds was er een didactische functie die zowel 

op architecten als ook op boeren was gericht: zij moesten door de tentoonstellingen en 

de publiciteit rond de prijsvraag gestimuleerd worden mee te doen aan een moderne en 

tegelijk esthetische boerderijbouw. In deze twee functies weerspiegelt zich – geheel 

passend bij het onderwerp boerderij en de twee domeinen waarin de boerderijbouw een 

rol speelde – het samengaan van twee wedstrijdtradities, de architectonische en de 

landbouwkundige. Architectuurwedstrijden waren in Nederland sinds de achttiende 

eeuw middelen om complexe opdrachten op het gebied van architectuur uit te zetten, 

nieuwe thema’s in de architectuur te introduceren, de meningsvorming over architectuur 

te stimuleren en nieuw talent op te sporen.
97

 Landbouwwedstrijden, zoals de boven 

beschreven stalwedstrijden van het ILG, stonden sinds de negentiende eeuw primair in 

het teken van de landbouwvoorlichting. Door middel van de wedstrijden trachtte men 

bepaalde landbouwmaatregelen ingang te doen vinden bij boeren. Dit kon direct door de 

wedstrijden gebeuren maar ook indirect door de onderlinge competitie tussen boeren na 

de wedstrijd waarbij de een de ander navolgde.
98

 Wedstrijden zijn steeds duidelijk 

bepaald door een elite die het reglement opstelt en de deelnemers beoordeelt. Bij de 

Zeeuwse wedstrijd raakte deze elite duidelijk in de problemen.  

Concreet werd aan de architecten gevraagd om twee boerderijen te ontwerpen 

voor Zeeland: een voor een gemengd bedrijf van 12 hectare en een voor een gemengd 

bedrijf van 40 hectare. De architecten moesten zich houden aan de richtlijnen voor de 

wederopbouw die het Bureau Wederopbouw Boerderijen had opgesteld: onder andere 

moesten zij rekening houden met een toekomstige machinale oogstverwerking op de 

bedrijven (dorsmachines), met hygiënische brandvrije stallen, voldoende licht en 

ventilatie in de stallen zonder ingewikkelde ventilatiesystemen, voldoende afstand van 

de stal tot de mestvaalt, zo klein mogelijke voedersilo’s, een goed geïsoleerde ligging 

van de varkensstallen en lage bouwkosten. Verder kregen de architecten gegevens over 

het gewenste aantal kamers in het woongedeelte en de grootte en functie van de kamers, 

gegevens over het aantal dieren dat in de stallen moest worden ondergebracht en 

gegevens over de gewenste grootte van de tasruimte.  
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Bij inzending moesten de ontwerpen voorzien worden van een motto zodat de 

naam van de architect geheim kon blijven bij de beoordelingsprocedure door de jury. 

Deze werd onder andere gevormd door A.D. van Eck namens het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen, S. Herweyer namens de Rijksdienst voor Landbouwherstel, een boer uit 

Groede (Zeeuws-Vlaanderen), een architect en een landschapsadviseur.  

Uiteindelijk werden voor de kleine boerderij 59 en voor de grote boerderij 50 

inzendingen voorgelegd aan de jury. Het verbaast niet dat veel van de gekozen motto’s 

zinspeelden op oorlog en wederopbouw. Een geliefd motto was ‘Luctor et Emergo’, ‘Ik 

worstel en kom boven’, tegelijkertijd de wapenspreuk van Zeeland. Het is niet de 

bedoeling om het uitgebreide juryrapport geheel weer te geven.
99

 De gedetailleerd 

besproken min- en pluspunten van de ingezonden ontwerpen op technisch en 

bedrijfseconomisch gebied zijn hier niet relevant. De passages van het juryrapport 

waarin het nieuwe streekeigen type wordt besproken, dat van de ontwerpen verwacht 

werd, zijn echter wél van bijzonder interesse. De traditionele Zeeuwse boerderijtypen 

werden – grofweg – gekenmerkt door opvallend grote schuren, vaak van zwart geteerd 

hout, waarin graan opgeslagen werd en waarin, meestal aan de zijkant, ook stallen 

waren geïntegreerd. Het woongedeelte bevond zich zelden onder één dak met de schuur 

en was meestal een zelfstandig huis van baksteen. De woning kon vrijstaand zijn of 

tegen de – in de constructie duidelijk verschillende – schuur zijn aangebouwd.
100

  

De jury bleek het erover eens te zijn dat het toekomstige Zeeuwse boerderijtype 

bij kleine bedrijven gekenmerkt zou moeten worden door een doorgaande bouw met 

achtereenvolgens de elementen woning, stal en schuur. Ook bij het grote bedrijf zouden 

schuur en stal duidelijk gescheiden moeten zijn, hetzij als afzonderlijke vleugels van 

een complex, hetzij als afzonderlijke gebouwen. De scheiding van schuur en stallen zou 

als voordeel hebben dat de boerderij makkelijk aan bestaande verhoudingen van akker- 

en weidebouw aangepast zou kunnen worden. De traditionele houtbouw zou vervangen 

moeten worden door baksteenbouw.  

Bij de beoordeling van de ingezonden ontwerpen ontstond een dilemma. De 

consequente keuze voor modernisering kon niet gemaakt worden vanwege de toch 
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dominante voorkeur voor de traditionele bouw. De ontwerpen die de traditionele 

vormen handhaafden, werden nog steeds het meest esthetisch bevonden door de jury. 

De ontwerpen die bepaald waren door de boven beschreven toekomstgerichte vormen, 

werden bekritiseerd als architectonisch minder sterk. Tussenvormen werden wel 

‘charmant’ genoemd, maar niet geaccepteerd omdat zij noch voldoende toekomstgericht 

noch voldoende esthetisch zouden zijn. De jury deelde mee dat het resultaat van de 

prijsvraag beneden de verwachtingen was gebleven. Acht ontwerpen kregen wel prijzen, 

maar van het uitreiken van eerste en tweede prijzen werd afgezien.
101

 

De prijsvraag was daarmee in principe mislukt omdat het niet mogelijk was een 

nieuw prototype voor Zeeland te extraheren. Het voornemen om toekomstgericht te 

bouwen en daarbij afstand te doen van traditionele boerderijvormen werd geremd door 

de architectonische smaak van de jury die aan het oude bleef hechten. Dit blijkt ook uit 

de opzet van de hele prijsvraag, waarin nog steeds gehecht werd aan het traditionele 

idee van streekeigen boerderijtypen. Daarmee laat het voorbeeld van de prijsvraag zien 

dat het spanningsveld tussen modernisering en traditie niet zo maar overwonnen kon 

worden, ook niet in kringen van de landbouwsector.
102

  

 

De Commissie Landbouwherstel 

 

De Commissie Landbouwherstel van de Stichting voor de Landbouw was betrokken bij 

de besluitvorming over het beleid, vooral het financiële, omtrent het herstel van het 

gehele landbouwapparaat. Hierbij hoorden ook het tijdpad van de wederopbouw van 

boerderijen en het financiële beleid. Om de belangen van de oorlogsgetroffenen te 

behartigen, was een maandelijks overleg met de directie van de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel ingesteld. Bovendien waren leden van de commissie op uitnodiging 

van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening lid van een 

landelijke en van provinciale commissies van advies voor de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel. Boeren die op het gebied van beleid en financiering problemen 

ondervonden met het Bureau Wederopbouw Boerderijen of met de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel konden deze commissies inschakelen voor arbitrage. Andere leden 
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van de Commissie Landbouwherstel maakten op uitnodiging van de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel deel uit van de reeds eerder genoemde Centrale Commissie van 

Advies voor Herbouw Boerderijen (ook wel Landelijke Commissie Wederopbouw 

Boerderijen) en provinciale commissies, die bij de wederopbouw van boerderijen 

adviseerden.
103

 Het advies betrof vooral de besluitvorming over het aantal boerderijen 

dat in verband met materiaalschaarste per jaar per provincie mocht worden gebouwd. 

De geleidelijke totstandkoming van de financieringsregeling voor de wederopbouw van 

boerderijen berustte tevens op een samenwerking met de Stichting voor de Landbouw. 

Bij deze belangrijke zaak werd naast de Commissie Landbouwherstel ook het 

hoofdbestuur van de stichting ingeschakeld. De stichting was van mening dat het herstel 

van de landbouw door het gehele Nederlandse volk gedragen moest worden. Dus niet 

slechts door de gedupeerden waardoor deze een dubbel offer voor het vaderland zouden 

brengen – het offer van het verlies van de boerderij en het offer van de betaling van de 

wederopbouw. In de financieringsregeling werd door het opnemen van verschillende 

betalingsposten in enige mate tegemoetgekomen aan deze wens. Maar dat nam niet weg 

dat er een (meestal relatief hoog) bedrag bleef dat de gedupeerden zelf moesten dragen. 

Dit bedrag beoordeelde de Stichting voor de Landbouw als te hoog, mede omdat van 

veel gedupeerden niet slechts de boerderij verwoest was maar ook de grond (inundaties, 

mijnenvelden, militaire stellingen), waardoor er geen inkomsten waren in de eerste jaren 

na de oorlog. En door de trage wederopbouw zou de bedrijfsschade steeds groter 

worden.
104

  

Bijzondere zorgen maakte de Commissie Landbouwherstel zich in verband met de 

wederopbouw van gebouwen van kleine bedrijven die niet of nauwelijks rendabel waren 

geweest. Zij zag het gevaar dat het herstelplan dienstbaar gemaakt zou kunnen worden 

aan de sanering van het kleine bedrijf – bijvoorbeeld door voor te schrijven dat slechts 

bedrijven van een bepaalde minimumgrootte hersteld mochten worden – terwijl er nog 

niet eens een goed saneringsplan ontwikkeld was.
105

 Anderzijds zou het ontbreken van 

goede bedrijfsgebouwen een rendabele bedrijfsvoering van de kleine bedrijven 
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belemmeren, een probleem dat acuut zou blijven bij te hoge bouwkosten.
106

 Koude 

sanering werd echter niet doorgevoerd in het kader van de wederopbouw. Ook de 

stopprijs die men bij de wederopbouw hanteerde, werd betwijfeld: kon met het door het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen bepaalde maximale bedrag dat aan de wederopbouw 

besteed mocht worden werkelijk een doelmatige en goed gebouwde boerderij 

opgetrokken worden?
107

  

De Commissie Landbouwherstel gaf boerenbelangen door aan de overheid, maar 

trad ook op als intermediair tussen overheid en georganiseerde boeren door hen via de 

landbouwbladen te informeren over de financiering van de wederopbouw. Naar 

aanleiding van de complexiteit van de financieringsregeling voor het landbouwherstel in 

het algemeen en de wederopbouw van boerderijen in het bijzonder, werden in 1950 in 

de provincies met de meeste verwoestingen ‘Adviesbureaus Oorlogsschade’ ingericht 

door de Commissie Landbouwherstel. De adviesbureaus legden de financieringsregeling 

uit en gaven individueel advies en voorlichting waarvoor op verschillende plekken in de 

provincies regelmatige spreekuren werden gehouden. In de landbouwbladen werden de 

boeren hier steeds weer opnieuw over geïnformeerd en zij werden gestimuleerd om 

gebruik te maken van het gratis advies en de voorlichting. Het zullen niet slechts vragen 

over financiën zijn geweest waarmee de adviesbureaus werden benaderd: boeren bleken 

namelijk ook klachten te hebben over de traagheid van de wederopbouw, waarover 

meer in het tweede deel van dit hoofdstuk.
 
Daarnaast wilden zij advies in verband met 

hun recht van inspraak bij de bouw. Hiermee hield de Commissie Boerderijenbouw zich 

bezig. 

 

De Commissie Boerderijenbouw 

 

De Commissie Boerderijenbouw van de Stichting voor de Landbouw hield zich minder 

op financieel maar vooral op inhoudelijk vlak bezig met de wederopbouw van 

boerderijen en met boerderijbouw in het algemeen. De commissie behartigde de 

belangen van de landbouwers aangaande de boerderijbouw en nam het ook op zich om 

boeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de boerderijbouw te informeren. 

Zoals alle commissies van de Stichting voor de Landbouw bestond ook deze commissie 
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uit leden van de drie standsorganisaties van de boeren en de drie van de landarbeiders. 

Daarenboven werd zij uitgebreid met twee vrouwelijke leden die door de Centrale van 

Boerinnen en andere Plattelandsvrouwenorganisaties waren aangewezen en een 

vrouwelijk lid van de Unie van Landarbeidersbonden – dit om de commissie op het 

gebied van de woningbouw te ondersteunen.  

De landelijke Commissie Boerderijenbouw werd in 1947 opgericht en in de loop 

van 1947 en 1948 volgden provinciale subcommissies. Aanleiding voor de oprichting 

was ontevredenheid over de werkzaamheden van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen. Dat zou te centralistisch en ‘soms wat dictatoriaal’ werken en de boeren 

respectievelijk de Stichting voor de Landbouw te weinig betrekken. Door deze manier 

van werken zou het BWB onmogelijk voldoende rekening kunnen houden met de 

streekeisen.
108

 Met streekeisen werden bedrijfstechnische eisen bedoeld. Dat het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen echter wél rekening hield met de streek werd daarbij 

volstrekt genegeerd.  

Een onderwerp van grote zorg waren ook de hoge bouwkosten van de 

boerderijbouw, die in vergelijking met voor de oorlog verdrievoudigd waren. De 

klachten over de kosten en over de werkwijze van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen leidden al snel tot de oprichting van eigen bouwbureaus van de Stichting 

voor de Landbouw.  

 

Bouwbureaus van de Stichting voor de Landbouw 

 

In 1948 ontstond bij de Commissie Boerderijenbouw het idee om een eigen bouwbureau 

op te richten – gedreven door de problemen die men zag in het kader van de 

wederopbouw en geïnspireerd door een bouwbureau in de Zweedse landbouwsector. 

Het bureau moest architecten in dienst hebben en naast alle in de stichting 

vertegenwoordigde organisaties diende ook de Centrale van Boerinnen en andere 

Plattelandsvrouwenorganisaties vertegenwoordigd te zijn in het bestuur. De taak van het 

bouwbureau zou zijn om advies en voorlichting te geven over boerderijbouw, 

tekeningen en kostenberekeningen voor de nieuwbouw te maken, op te treden als 

tussenpersoon bij de aankoop van bouwmateriaal, de uitvoering van de bouwwerken te 
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begeleiden en kostenbesparende standaardisatie en normalisatie van bouwonderdelen te 

bevorderen.
 109

 Daarmee zou het bouwbureau, zo was het idee, als architect kunnen 

optreden waardoor het honorarium van particuliere architecten (12 procent van de 

bouwsom) bespaard zou kunnen worden. Als deel van de Stichting voor de Landbouw 

zou het bureau bovendien steeds zeer goed op de hoogte kunnen zijn van de eisen aan 

de gebouwen vanuit de landbouwpraktijk door een nauwe samenwerking met de 

standsorganisaties en hun leden en door nauwe samenwerking met 

landbouwdeskundigen.
110

 

Het bouwbureau ging in 1949 aan het werk. Het was gevestigd in Den Haag, 

directeur was de jurist S. Leenstra, voorheen verbonden aan de Afdeling Grond- en 

Pachtzaken van de Stichting voor de Landbouw. Als architect werd J.G. Brandsteder 

benoemd, hij werd in 1950 opgevolgd door J.A. de Bel. Bovendien werden in de 

provincies met de meeste oorlogsschade provinciale bouwbureaus ingericht omdat deze 

beter op de verschillende regionale technische eisen van nieuwe boerderijen konden 

ingaan.
111

 De provinciale bureaus waren gevestigd in Roermond (voor Limburg), 

Arnhem (voor Gelderland en Overijssel), Utrecht (voor Utrecht), Haarlem (voor Noord-

Holland) en Middelburg (voor Zeeland). Adviesvragen en opdrachten uit Zuid-Holland 

zou het landelijke bouwbureau in Den Haag op zich nemen. Voor Noord-Brabant werd 

in Tilburg een adviesorgaan opgericht voor architecten die zich met boerderijbouw 

bezighielden.
112

 De voornaamste reden om in Noord-Brabant geen eigen bouwbureau 

op te zetten, was dat ‘boer en arbeider sterk gehecht zijn aan de persoonlijke relatie met 

plaatselijke architecten bij de wederopbouw’ en bovendien in de nabije toekomst alle 

wederopbouwboerderijen gereed zouden zijn.
113

 Voor Drenthe werd in 1952 een 

overeenkomstige constructie bedacht.
114

  

                                                 
109

 ‘Boerderijenbouw’, in: Stichting voor de Landbouw, Mededelingen 8 (1953), 213-214; zie ook 

‘Zweden’, De nieuwe veldbode, 24-08-1950, 754-755. 
110

 ‘Het Bouwbureau voor de Landbouw’, in: Stichting voor de Landbouw, Mededelingen 3 (1948). 
111

 ‘Boerderijenbouw’, in: Stichting voor de Landbouw, Mededelingen 3 (1948), 117-118, 151-152. 
112

 De architecten van deze bouwbureaus waren: Th.L.H. Spoelstra (Li.), J. Hopman en E. Kiestra (Gdl., 

Ov.), W. Boersen (Utrecht), W. Moejes (N.-H.) en H. Niehuis (Zl.). A.H. Olieslagers adviseerde in 

Noord-Brabant. G.J.A. Bouma: ‘Stichting voor de Landbouw, Landbouwschap, Boerderijen-commissie 

en Bouwbureaus’s’ (= Hoofdstuk uit 7000 jaar bouw van boerderijen in Nederland, manuscript), 3, in: 

RCE, SHBO/collectie Bouma, zonder inv.nr., doos 2. 
113

 Brief Stichting voor den Landbouw in Noord-Brabant aan de Noord-Brabantse Christelijke 

Boerenbond, 16 juni 1949, in: Katholiek Documentatie Centrum (KDC), Archief Noord-Brabantse 

Christelijke Boerenbond, toegang 1038, inv.nr. 994. 
114

 ‘Mededelingen Stichting voor de Landbouw gewest Drenthe’, Boer en tuinder, 28-06-1952, 6. 



193 

 

Kort na de oprichting van het centrale bouwbureau kwam het tot conflicten met 

A.D. van Eck en met de Bond van Nederlandse Architecten. Uit de conflicten blijkt het 

idee achter het bouwbureau: het was opgezet om de zelfredzaamheid van boeren bij 

wederopbouwkwesties tegenover de overheid te versterken en om de wederopbouw 

betaalbaarder te maken. De conflicten laten bovendien zien dat het debat over de aanpak 

van de tweede wederopbouw altijd ook over de zeggenschap over en 

verantwoordelijkheid voor de boerderijbouw ging en wie daarvoor het meest geschikt 

was. 

 

Competentiegeschillen 

 

Net in dienst als directeur van het landelijke bouwbureau kreeg Leenstra in 1949 een 

actieve rol in een conflict tussen de Stichting voor de Landbouw en A.D. van Eck. In 

het ontwerp van de Architectenwet werd de titel ‘architect’ beschermd – aannemers en 

dorpstimmerlieden mochten zich voortaan geen architect meer noemen – en de 

inschakeling van architecten bij nieuwbouw werd verplicht gesteld.
115

 Naar aanleiding 

van het wetvoorstel legde de stichting in een nota haar bezwaar tegen die wet bij de 

Tweede Kamer neer. De vrijheid van de boeren zou door de verplichte inschakeling van 

een architect bij boerderijbouw beperkt worden. Bovendien impliceerde het 

wetsontwerp dat er zou worden gebroken met de ‘eeuwenoude’ traditie dat 

dorpstimmerlieden boerderijen bouwden. En er werd toegevoegd dat de boerderijen van 

dorpstimmerlieden eveneens voldeden aan praktische en esthetische eisen. In de 

bezwaarnota werd daarom het voorstel gedaan dat de Rijkslandbouwconsulent voor 

Boerderijbouw, het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen te Wageningen 

en de Stichting voor de Landbouw de individuele boeren voorlichting zouden kunnen 

geven over boerderijbouw en dat schoonheidscommissies over esthetische vragen 

zouden kunnen waken. Een architect zou dan niet meer nodig zijn. Een verplichte 

inschakeling van een architect zou daarenboven financieel onverantwoord zijn omdat 

het honorarium te hoog zou zijn. Bovendien zouden er te weinig architecten zijn met 

voldoende deskundigheid op het gebied van de moderne landbouw.
116
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Met deze bezwaren werd tegelijk het beleid van de wederopbouw bekritiseerd. 

Het verbaast daarom niet dat het Van Eck was die reageerde met een bijdrage in het 

weekblad ‘Bouw’, ook al had hij reeds afscheid genomen van de wederopbouw en was 

hij inmiddels werkzaam voor de Noordoostpolder. Vroeger zou de dorpstimmerman 

‘zowel in technisch als in architectonisch opzicht ware juwelen van bouwkunst’ 

geproduceerd hebben. Door ‘wansmaak en onwetenheid’ zou hij dat nu niet meer doen. 

De inschakeling van architecten, die zich door de wederopbouw in de nieuwe materie 

zouden hebben ingewerkt, zou daarom noodzakelijk zijn voor een technisch en 

esthetisch kwaliteitsvolle boerderijbouw. En de kosten voor het honorarium zou men 

moeten accepteren.  

Ook Van Eck zag het als de taak van de georganiseerde landbouw op technisch 

gebied voorlichting te geven aan architecten en boeren. De activiteiten van de Centrale 

van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen (zie paragraaf 5.5) zouden daarbij als 

voorbeeld kunnen dienen. Maar architecten zouden, juist vanwege het esthetische 

aspect, echt wel nodig zijn. Hij wees erop dat de Stichting voor de Landbouw zichzelf 

tegensprak omdat zij een bouwbureau oprichtte met een architect in dienst om tot een 

betere boerderijbouw te geraken.
117

 Hoe Van Eck hier verder over dacht, zei hij niet 

expliciet, maar de toon van zijn betoog maakt duidelijk dat hij de oprichting van het 

bouwbureau ongepast of zelfs provocerend vond. Immers: nu was er nog een instelling 

bijgekomen die zich met boerderijbouw bezighield, kennelijk uit ontevredenheid over 

‘zijn’ Bureau Wederopbouw Boerderijen. Zouden de instellingen (het BWB was 

inmiddels gereorganiseerd tot de Afdeling Boerderijenbouw van het Ministerie van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting) in de toekomst concurreren en daarmee 

contraproductief werken?
118

 Leenstra maakte in zijn reactie op Van Eck nog eens 

duidelijk:  

‘Velen achten het ingrijpen van de overheid in de particuliere sfeer zo vanzelfsprekend en 

vinden het inperken en controleren van de nog gelaten vrijheden zo gewoon, dat men zich 

niet meer kan realiseren, dat de overheid dienares moet zijn terwijl zij regeert. [...] Wij 
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zijn er van overtuigd, dat de doelstelling, welke wij alle nastreven: een goede, schone en 

verantwoorde bouw van boerderijen, beter verwezenlijkt kan worden, indien men de vrije 

krachten welke op dit gebied sluimeren (en ontwaken) stimuleert.’
119

  

 

Daarmee doelde hij op de zelfwerkzaamheid van de boeren. In zijn reactie deelde Van 

Eck mee dat hij – in tegenstelling tot de nog onervaren Leenstra – wel degelijk contact 

had met ‘de boeren èn [sic] de boerderijencommissies èn de dorpstimmerlieden èn de 

architecten’.
120

  

Toch zouden het centrale bouwbureau en de provinciale bouwbureaus van de 

Stichting voor de Landbouw succesvol uit de competentiegeschillen komen en al snel 

een deel van de taken van het eerdere Bureau Wederopbouw Boerderijen aanbieden. 

Reeds in 1948 had de stichting overwogen wat de geplande reorganisatie van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen tot de Afdeling Boerderijenbouw van het Ministerie 

van Wederopbouw en Volkshuisvesting (1949) voor gevolgen kon hebben: 

‘Wanneer het accent bij de bouw meer dan voorheen gelegd gaat worden bij de getroffene 

zelf en zijn architect, [...] dan zal het de taak van het Bouwbureau voor de Landbouw 

moeten zijn in het kader der standaardisatie de standaardtypen mee te helpen vaststellen 

en de boer te helpen om te komen tot een behoorlijk project en hem behulpzaam te zijn 

bij het zoeken naar een goede architect.’
121

  

 

Voor de reorganisatie was de overheid steeds de formele bouwheer geweest, maar de 

roep van de eigenaren om de bouw in eigen hand te nemen, werd steeds sterker. Met 

ingang van 1950 werd de regeling veranderd: vanaf dat moment waren de eigenaren de 

aanbesteders. Ook werd met de reorganisatie het personeel teruggebracht van rond 380 

naar 280 medewerkers en het aantal districtbureaus van zestien naar elf. Daardoor zal de 

(adviserende) dienstverlening voor de wederopbouw gekrompen zijn. De Stichting voor 

de Landbouw maakte de eigenaren nu attent op de dienstverlening door haar 

bouwbureaus. Deze gaven technisch-bouwkundige, bedrijfstechnische en 

administratieve (financiën, bouwvergunningen, verzekeringen) adviezen en voorlichting 

en konden ook als architect optreden. Daarbij zou geen eigen winst beoogd worden 

waardoor de bouwkosten aanzienlijk zouden dalen.
122

 De enorme propaganda voor haar 

eigen bureaus, vooral in de twee landbouwbladen ‘Ons Platteland’ en ‘Boer en 
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Tuinder’, leidde opnieuw tot conflicten. Architecten, zoals Johannes Pieter Mieras, 

directeur van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), en Jan Jans, hadden zich 

naar aanleiding van de discussies over de Architectenwet er al ernstig aan gestoord dat 

de Stichting voor de Landbouw het inkomen van de architecten ‘op verdachtmakende 

wijze’ aan de orde had gesteld en suggereerde dat het honorarium een te grote last zou 

betekenen voor de boeren. Dit werd gezien als aanval op de beroepsgroep van de 

architecten.
123

 Volgends de BNA probeerde de stichting met dergelijke ‘demagogie’ de 

boerderijbouw te onttrekken aan de architecten met oproepen als:  

‘[De Stichting voor de Landbouw verwacht] dat de bedrijfsgenoten met name de 

gedupeerde boeren en tuinders, thans het Bouwbureau van de georganiseerde landbouw, 

dus hun eigen Bureau! voor de herbouw of bouw van hun boerderij of bedrijfsgebouwen 

zullen inschakelen.’
124

  

 

Toen de BNA dreigde met straf- en civielrechtelijke stappen, verzekerde de stichting in 

het openbaar dat het niet de bedoeling was geweest pressie uit te oefenen op de boeren 

om de bouwbureaus in plaats van architecten in te schakelen.
125

 De reclameteksten voor 

de bouwbureaus doen dit echter wel vermoeden. De BNA op haar beurt nam de 

strategie begin 1950 over en verspreide een brief onder de gedupeerde boeren. Daarin 

werd de uitstekende werkervaring van rond zeshonderd particuliere architecten met de 

wederopbouw aangeprezen. Deze ervaring zouden de bouwbureaus niet hebben en zij 

zouden even duur zijn.
126

 

Hoe dan ook, de reclame door de bouwbureaus was succesvol: zo’n 

tweehonderdvijftig keer werden de provinciale bouwbureaus in de jaren vijftig 

ingeschakeld om als architecten op te treden bij de wederopbouw van boerderijen. De 

reorganisatie van het Bureau Wederopbouw Boerderijen en dus de inkrimping van de 

overheidsbemoeienis was een uitstekende gelegenheid voor de bouwbureaus van de 

Stichting voor de Landbouw zich sterk te profileren. 
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De visie van de bouwbureaus op traditie en modernisering  

 

De bouwbureaus stelden zich ten doel om de bouwprijs zo laag mogelijk te houden met 

inachtneming van het beginsel dat de boerderijbouw moest worden aangepast aan de 

‘hedendaagse behoeften van het bedrijf’.
127

 In de eerste plaats zochten zij nauwe 

aansluiting bij de eisen van de opdrachtgevers, de boeren, ook wat de vormgeving van 

de boerderijen betrof: ‘Het bouwbureau stelt zich niet bij voorbaat op een bepaald 

standpunt t.a.v. de traditionele bouw, gelede bouw of welke andere bouw ook, maar 

zoekt voor ieder geval naar de beste oplossing in overleg met zijn opdrachtgevers.’
128

 

Daarbij maakten de bureaus gebruik van de praktische ervaringen van de leden van het 

bestuur en andere adviserende leden en waren zij op de hoogte van nieuwe inzichten uit 

landbouwwetenschap en bouwkunde. Een ontwerp van het landelijke bouwbureau uit 

1950 toonde dan ook een gelede boerderij voor een gemengd bedrijf van 16,5 hectare in 

Noord-Holland (afb. 5.4). De plaatselijke schoonheidscommissie had niet meteen 

ingestemd met de realisatie van het ontwerp omdat de vorm niet aanvaardbaar zou zijn. 

De mondelinge toelichting die men gaf, wist de commissie echter te overtuigen. Over 

dergelijke ontwerpen en debatten verschenen regelmatig berichten in ‘De Boerderij’, het 

andere onafhankelijke blad ‘De nieuwe veldbode’, ‘Ons Platteland’, ‘Boer en Tuinder’ 

en ‘De Landbode’. Tegelijkertijd werd daarmee reclame gemaakt voor het werk van de 

bouwbureaus.
129

  

Dat men openstond voor de gelede bouw blijkt ook uit het feit dat N.B. 

Goudswaard, pleitbezorger voor de gelede boerderijbouw, in 1950 werd uitgenodigd om 

lezingen te geven voor verschillende bouwbureaus.
130

 Zijn boek ‘Naar een goede en 

goedkope boerderij’ werd positief besproken door de Stichting voor de Landbouw. Wel 

plaatste men de kanttekening dat Goudswaard te weinig aandacht besteed had aan de 

traditionele bouw en de voor- en nadelen daarvan.
131

 Drie jaar later, in 1953, nam de 

nieuwe directeur van het landelijke bouwbureau Thomas L.H. Spoelstra een duidelijk 

standpunt in. Hij stelde de gelede boerderij voor als ideale boerderij: brandveilig, 
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goedkoop en voordelig voor een economische bedrijfsvoering. De boerderijen van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen vond Spoelstra, die als architect van de gelede 

boerderij op de landbouwtentoonstelling in Eindhoven in 1949 al een statement had 

gemaakt, mooi maar te duur. De gelede boerderij zou nu een poging zijn ‘om te breken 

met het streven een modern bedrijf te wringen in de verouderde vorm van het 

traditionele streektype’, zoals onder het BWB het beleid was geweest, aldus Spoelstra. 

Boeren zouden hierdoor het idee hebben gekregen dat het streekgebonden bouwen de 

enige manier van boerderijbouw zou zijn en dat zou alles behalve juist zijn. In principe 

uitte hij daarmee kritiek op het BWB omdat het zou bijdragen aan het vastleggen van 

wat ik eerder boerderij-iconen heb genoemd. Het werk van de plaatselijke 

schoonheidscommissies bij de boerderijbouw veroordeelde hij dan ook als belemmering 

voor de boerderijbouw.
132

  

Spoelstra’s reeks ‘Stalverbeteringen’ die in 1952 en 1953 verscheen in ‘Boer en 

Tuinder’ leek inhoudelijk op publicaties die het Instituut voor Landbouwtechniek en 

Rationalisatie te Wageningen in dezelfde tijd uitbracht (aandacht voor stalhygiëne, 

brandveiligheid, voldoende luchtverversing en licht, effectieve staldoorsnedes, 

praktische en hygiënische gier- en mestgoten). Het bijzondere van Spoelstra’s artikelen 

was echter dat aan de hand van tekeningen ook getoond werd hoe de boerderijen vóór 

de verbetering eruit hadden gezien en wat het uiteindelijke resultaat was. Oude stallen 

kregen compleet nieuwe indelingen en inrichtingen. Ook kwam het voor dat de woning 

van een historische langgevelboerderij verbouwd werd tot schuur en bewaarplaats en 

een volstrekt nieuwe woning met een vlak zadeldak inclusief verbindingsgedeelte aan 

de andere kant van de boerderij werd aangebouwd.
133

 Bij dit alles was er geen sprake 

meer van streektypen. Ook de ontwerpen voor wederopbouwboerderijen van de 

bouwbureaus tonen voor een groot deel de gelede bouwwijze.
134

  

 

 

 

                                                 
132

 Spoelstra, Th. L., ‘Boerderijbouw’, in: Stichting voor de Landbouw, Mededelingen 8 (1953), 352, 353. 

Hetzelfde artikel verscheen ook in Ons Platteland (06-11-1953). Zie ook ‘Bliksembeveiliging’, in: 

Stichting voor de Landbouw, Mededelingen 8 (1953), 298-299. 
133

 Spoelstra, Th., ‘Stalverbetering IV’, Boer en Tuinder, 28-03-1953, 10. 
134

 Zie de bouwtekeningen in: RCE, SHBO/BWB, zonder inv.nr. 



199 

 

5.4.3 De houding van de standsorganisaties in de spiegel van de grote 

landbouwkundige weekbladen 

 

Om een gedifferentieerder beeld te krijgen van de houding van de georganiseerde 

landbouw in het kader van de wederopbouw ligt het voor de hand om de berichtgeving 

en de commentaren in de landbouwbladen systematisch te onderzoeken en te 

analyseren. Ik heb hiervoor de volgende bladen onder de loep genomen: voor de eerste 

wederopbouw ‘De r.k. boeren- en tuindersstand’ en het liberale ‘Geldersch 

Landbouwblad’, voor de eerste en de tweede wederopbouw het protestantse blad ‘Ons 

Platteland’ en voor de tweede wederopbouw het katholieke blad ‘Boer en Tuinder’ en 

het liberale blad ‘De Landbode’. Bovendien zijn de grote onafhankelijke bladen ‘De 

Boerderij’ en ‘De nieuwe veldbode’ meegenomen.  

De berichtgeving over en de commentaren op de boerderijbouw, en in het 

bijzonder de wederopbouw, geven een beeld van de situatie ter plekke. Tegelijkertijd 

laten ze de visies van de verschillende standsorganisaties zien op modernisering en 

traditie in de boerderijbouw. De visies zijn gemedialiseerd en daarmee bewust neergezet 

in het publieke discours. De landbouwpers was een van de middelen waarmee de 

organisaties hun verlangens aan de overheid duidelijk maakten. Maar vooral moesten de 

bladen de boeren bereiken. De door de kranten uitgedragen visies die naar we mogen 

aannemen ook in de (andere) voorlichting aan boeren door de standsorganisaties en 

tijdens bijeenkomsten behartigd werden, konden individuele boeren en boerinnen sturen 

in hun onderhandelingen met architecten en aannemers over de wederopbouw ter 

plekke. Daarmee waren de bladen tevens opiniemakers. Tegen deze achtergrond moet 

de berichtgeving geanalyseerd worden. 

 

Berichtgeving over de eerste wederopbouw 

 

Tijdens de bezetting ontwikkelden de periodieken eigenlijk geen gedifferentieerde visie 

op de wederopbouw. Ze berichtten op neutrale wijze over het wederopbouwbeleid en de 

financiering, maar riepen ook een beeld van tevredenheid op, bijvoorbeeld door foto’s 

op te nemen van herrezen boerderijen. Begin december 1941 stond op de titelpagina van 

‘De Boerderij’ een foto van een traditioneel vormgegeven hallehuis met dwarsdeel uit 

Escharen (Noord-Brabant): rietdak met wolfseind en dakkapellen, roedenramen, luiken 
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en ijzeren jaartalankers ‘1941’ in de voorgevel (afb. 5.5).
135

 (Met dit dak vormt de 

boerderij een van de weinige voorbeelden van wederopbouwboerderijen die met riet 

gedekt waren; de luiken en de jaartalankers wijzen op extra kosten die meestal alleen bij 

de eerste wederopbouw werden gemaakt.) Deze en andere afbeeldingen suggeren 

daadkracht na de verwoestingen en een snelle wederopbouw, zoals het inderdaad het 

geval was. Aan het voorafgaande verlies en de oorlogsbelevenissen die daarmee 

samenhingen, werd geen aandacht besteed. Veeleer werd de indruk gewekt dat de 

verwoestingen kansen boden. 

De bladen reageerden op berichten dat boeren aanvankelijk bezwaar tegen de 

financieringsregeling hadden. Tijdens de wederopbouw zou de houding ten aanzien van 

de regeling veranderd zijn:  

‘[...] hun stemming verbetert, naar mate het nieuwe gebouw voor hun ogen komt te staan. 

Zij nemen ook in aanmerking, dat de onderhoudskosten van het nieuwe gebouw veel 

geringer zijn en dat de wederopbouw van het bedrijf aanleiding is tot een modernisering, 

die een groote verbetering beteekent.’
136

  

 

In landbouwkringen had men toegejuicht dat het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

onder het Bureau Ontruiming (Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd) en 

daarmee onder de landbouwsector ressorteerde. Men verwachtte hiervan een verbetering 

van de boerderijen.
137

 De samenwerking tussen wederopbouw en landbouw vond ook 

op microniveau plaats: in de bladen werd er steeds weer op gewezen dat de boeren de 

architectenkeuze mochten bepalen en dat zij, binnen het financieel redelijke, bevoegd 

waren de architect aanwijzingen te geven voor de inrichting van bedrijf en woning.
138

  

De discussie over een al dan niet traditionele vorm van de 

wederopbouwboerderijen werd in de landbouwbladen tijdens de bezetting niet 

aangegaan – nog niet. Dit is niet verbazingwekkend. Er waren pas in enkele regio’s van 

Nederland boerderijen verwoest en in de landbouwsector speelden andere problemen, 

zoals de zorg voor voedselvoorziening, maar ook de weerstand tegen de 

gelijkschakeling van de georganiseerde landbouw. Deze zou er uiteindelijk toe leiden 

dat de bladen vroeger of later werden stopgezet. Slechts in de nationaalsocialistische 
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bladen ‘Agrarische Post’ en ‘De Landstand’ werd propaganda gemaakt voor een 

boerderijbouw die zich aan streektypen zou moeten houden en in geen geval door 

stedelijke invloeden zou mogen worden bepaald. 

 

Na de bezetting zag de situatie er anders uit. De grote hernieuwde (‘Ons Platteland’, ‘De 

Boerderij’, ‘De nieuwe veldbode’) en nieuwe (‘Boer en Tuinder’, ‘De Landbode’) 

landbouwbladen discussieerden over de wederopbouw van boerderijen en de 

boerderijbouw, ieder vanuit een eigen standpunt en op een eigen manier. De bladen 

worden hier eerst apart besproken voordat in een resumé een algemene analyse gegeven 

wordt. 

 

‘Boer en Tuinder. Weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren- en tuindersbond 

K.N.B.T.B.’ 

 

‘Boer en Tuinder’ verscheen vanaf 1 januari 1947. Het was het weekblad van de 

grootste centrale landbouworganisatie, de KNBTB, die in de hier besproken periode 

rond 75.000 leden had.
139

  

In het kader van het opkomende sociologische onderzoek aan de 

Landbouwhogeschool Wageningen onder professor E.W. Hofstee werd in 1955 een 

kwantitatief onderzoek gedaan naar de georganiseerde landbouw in Nederland. Het 

onderzoek vond weliswaar plaats aan het einde van de periode die hier bestudeerd wordt 

(bronnenmateriaal uit 1953), maar wij kunnen ervan uitgaan dat de resultaten tendensen 

laten zien die ook eerder golden. Volgens het onderzoek was 64 procent van alle boeren 

georganiseerd in de drie standsorganisaties. 31 procent van de boeren was lid van de 

KNBTB. Daarvan was 66 procent afkomstig van kleine bedrijven onder de 10 hectare. 

Het kleine boerenbedrijf kreeg daarom bijzondere aandacht van de KNBTB die de 

positie ervan wilde versterken.
140

 En ook in ‘Boer en Tuinder’ was de problematiek van 

de kleine bedrijven een zeer regelmatig terugkerend onderwerp. De samenstelling van 

de KNBTB had ook als gevolg dat het blad veel aandacht besteedde aan het bouwen van 

kippenhokken – het aandeel van de pluimveehouderij was relatief groot in het 

bedrijfsinkomen van kleine gemengde bedrijven op de zandgronden.
141

 Van bijzonder 
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belang voor deze studie is echter dat – specifiek voor het rooms-katholieke deel van de 

verzuilde organisaties – 81 procent van de Noord-Brabantse en 85 procent van de 

Limburgse boeren lid was van de KNBTB.
142

 Nu hoorden Limburg en Noord-Brabant 

met samen rond vierduizend verwoeste boerderijen tot de zwaarst getroffen gebieden. 

Dit verklaart waarom ‘Boer en Tuinder’ veel belangstelling toonde voor de 

wederopbouw van boerderijen. Deze kwam enerzijds tot uiting in neutrale 

informatievoorziening over het beleid en de financiering van de wederopbouw en 

anderzijds in uiterst emotionele schilderingen van de wederopbouw, zoals in deze 

beschrijving van de wederopbouw van de Bommelerwaard in de zuidelijke Betuwe uit 

de zomer van 1947: 

‘Nooit zullen de inwoners deze tijd van rampspoed vergeten. Hun kindskinderen zullen 

dit angstig verhaal vol droefheid en gruwel, ellende, vernieling en dood, voortvertellen 

aan de generaties die na hen komen. De Bommelerwaard likte de rauwe diepe wonden. 

Wie zou deze streek van onkruid overwoekerde velden, van neergebrande boerderijen, 

leeggeroofde huizenruïnes en kale boomstompen de genezende hand reiken en uit de 

misère halen? Leek de Bommelerwaard niet het land van de dood, verlaten van God en de 

mensheid? [...] Een nieuwe zon rijst boven dit mooie polderland, waar nu het lied van de 

arbeid zingt in volle accorden. Waar het tempo van de wederopbouw gedreven wordt 

door de wilskracht en prestatie van eigen bevolking. De Bommelerwaard bouwt uit de 

puinhopen van een donker verleden naar nieuw welvaart in de toekomst.’
143

 

 

Terwijl de wederopbouw nog geschetst werd als een verrijzenis, toegeschreven aan de 

kracht van de bewoners zelf, veranderde dit korte tijd later. De beschrijvingen van de 

wederopbouw werden al snel gedomineerd door ernstige klachten en bezwaren over de 

traagheid van de wederopbouw en over erbarmelijke woon- en werktoestanden van veel 

boerengezinnen in noodvoorzieningen. Deze werden toegewezen aan de te grote 

bureaucratie in de werkwijze van het Bureau Wederopbouw Boerderijen.
144

 Ook werd 

een rede van de Limburgse afgevaardigde W.J. Droesen in februari 1948 in de Tweede 

Kamer weergegeven, waarin de landbouwspecialist zich beklaagde over de traagheid 

van de wederopbouw en het Bureau Wederopbouw Boerderijen als ‘grote hinderpaal’ 

voor de wederopbouw classificeerde: ‘In meer dan één provincie (er schijnen 

uitzonderingen te zijn) heeft de bureaucratie van dat bureau niet alleen de boeren tot 
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wanhoop gebracht, maar ook de architecten, deskundigencommissies en andere 

instanties, die er bij betrokken zijn.’ En verder:  

‘De [rayon]bureaux bemoeien zich met van alles en nog wat en met alle mogelijke 

details. Alle initiatief is de eigenaren en architecten uit handen genomen. Dit laatste is een 

der redenen, waarom zich zelf respecterende architecten zich hoe langer hoe minder 

aangetrokken voelen tot de bouw van boerderijen.’  

 

Droesen concludeerde uiteindelijk dat de werkwijze van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen gewijzigd zou moeten worden: ‘Wij moeten de verantwoordelijkheid en het 

initiatief weer teruggeven aan [...] [de eigenaar] en zijn architect. Laat de eigenaar weer 

zelf bouwheer zijn, natuurlijk binnen de grenzen, die de tegenwoordige omstandigheden 

aan de vrijheid moeten stellen.’
145

 Droesen moest er echter nog tot begin 1950 op 

wachten dat de gedupeerde boeren aanbesteders werden in plaats van de overheid. Het 

duidelijkst kwamen klachten over het Bureau Wederopbouw Boerderijen echter tot 

uitdrukking in een karikatuur die in maart 1948 op de titelpagina van ‘Boer en Tuinder’ 

werd gepubliceerd onder de titel ‘Crêpeergevallen’ (afb. 5.6). De afbeelding raakt de 

emotie: het Bureau Wederopbouw Boerderijen is gepersonifieerd als doodbidder die op 

een puinhoop van stenen zit en zijn geld telt. Onder zijn arm draagt hij een schop 

waaraan een rouwvlag met het opschrift ‘BWB’ hangt. Om hem heen liggen vier 

uitgemergelde lichamen van dode of doodzieke boeren. In de bijbehorende tekst wordt 

uitgelegd:  

‘De getroffenen zitten diep in de put, ’n bodemloos gat van moedeloosheid. Zij zijn 

gebroken en verslagen, weggezakt in de lome modderstroom van het kostbare B.W.B.-

apparaat dat een angstige nachtmerrie voor hen geworden is. Hulpeloos drijven ze voort... 

waarheen?’  

 

Daarbij kwam nog dat de bedrijfsschade door onvoldoende noodvoorzieningen steeds 

hoger zou worden: ‘Onderhand gaan we er kapot aan en B.W.B.... die komt helpen als 

wij allang dood en begraven zijn!’  

Een jaar na de rooskleurige beschrijving van de herrijzende Bommelerwaard werd 

hiermee een compleet tegenovergesteld beeld geschetst: de oorlog werkte door als 

bedreiging, maar dan veroorzaakt door het beleid van een Nederlandse instantie. Een 

oplossing werd gezien in het beschikbaarstellen van meer geld en materialen voor de 

wederopbouw van boerderijen, de bevordering van gedeeltelijk herstel, de voorrang van 
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de wederopbouw van boerderijen boven de nieuwbouw van gewone woningen, een 

grotere activiteit van het Bureau Wederopbouw Boerderijen en een sterkere 

decentralisatie van dat bureau.
146

  

Kwesties rond de vormgeving van de wederopbouwboerderijen en boerderijen in 

het algemeen speelden geen enkele rol in de artikelen die gewijd waren aan de klachten 

van de boeren, maar kregen wel aandacht in ‘Boer en Tuinder’. Het blijkt dat het blad 

vooral een platform vormde voor Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. 

Bouma. Daarmee zette ‘Boer en Tuinder’ een conservatieve toon, want Bouma maakte 

propaganda voor streekeigen boerderijen.
147

 Er werden ook met foto’s geïllustreerde 

stukjes van Bouma over historische boerderijen, streektypen, in de verschillende delen 

van Nederland gepubliceerd. Jongeren werden door ‘Boer en Tuinder’ opgeroepen om 

zich meer bezig te houden met de geschiedenis van de eigen streek en de eigen 

boerderij. Aan boerinnen werd gevraagd om boerderijontwerpen met kleine ramen toe te 

staan waarmee het intieme, gesloten karakter van historische boerderijen behouden zou 

blijven.
148

 Over het algemeen vroegen boerinnen echter juist om grotere ramen met 

grote roedenindelingen, omdat de woningen hierdoor lichter werden en de ramen 

makkelijker schoongemaakt konden worden.  

De conservatieve houding van ‘Boer en Tuinder’ betekende niet dat er niet op 

gewezen werd om bij de wederopbouw ook op doelmatige modernisering te letten, 

bijvoorbeeld door de inrichting van een uitgebreide elektriciteitsvoorziening.
149

 Ook 

zwengelde ‘Boer en Tuinder’ de discussie aan over de gelede bouw door een betoog van 

Bouma tegen de gelede bouw te plaatsen en de architect Spoelstra te laten reageren met 

een pleidooi ervoor. Maar het was Bouma die met een tegenreactie het laatste woord 

mocht hebben:  

‘Het spreekt vanzelf dat wij gaarne met ieder samen willen werken om het boerenbelang 

te dienen, dat is: de beste en de goedkoopste boerderij (ook op den duur) te vinden. Ziet 
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deze er dan bovendien nog goed uit en past deze in het landschap, dan kunnen alle 

partijen meer dan tevreden zijn.’
150

  

 

De enige niet-streekgebonden boerderijen die in ‘Boer en Tuinder’ aandacht kregen, 

waren de ontwerpen van de bouwbureaus van de Stichting voor de Landbouw. 

 

‘Ons Platteland. Weekblad voor den boeren- en tuindersstand, benevens orgaan van 

den christelijken boeren- en tuindersbond in Nederland’ 

 

‘Ons Platteland’, dat in 1945 heropgericht werd, was het orgaan van de Nederlandse 

Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB). De standsorganisatie van de protestants-

christelijke plattelandsbevolking was met tussen de 22.000 en 26.000 leden de kleinste. 

Het bovengenoemde Wageningse kwantitatieve onderzoek naar de standsorganisaties 

liet zien dat het 10 procent van alle boeren betrof, waarvan de helft met kleine bedrijven 

onder 10 hectare. Ook ‘Ons Platteland’ publiceerde daarom veel over de aanpak van het 

‘kleine boerenvraagstuk’. De aanhang van de CBTB was, behalve in Noord-Brabant en 

Limburg, redelijk gelijk verdeeld over Nederland, waarbij Groningen en Friesland iets 

meer leden hadden: rond 20 procent van de Groningse en Friese boeren was lid van de 

CBTB. De wederopbouw werd in ‘Ons Platteland’ even emotioneel en even kritisch 

bekeken als in ‘Boer en Tuinder’ en er werd regelmatig naar het zusterblad verwezen. 

‘Ons Platteland’ informeerde de boeren op een neutrale manier over het beleid en de 

financiering van de wederopbouw, maar voor het overige beschreef het de 

wederopbouw van boerderijen als een ‘lijdensgeschiedenis’
151

. De klachten betroffen 

enerzijds de financieringsregeling die volgens ‘Ons Platteland’ veel te langzaam tot 

stand kwam en waarvan de voorlopige versie een te groot aandeel eiste van de eigenaren 

van de verwoeste gebouwen. Anderzijds betroffen de klachten de traagheid van de 

wederopbouw. Zo werd in 1947 bericht: 

‘Wat dunkt U van het volgend geval? De dag van de bevrijding ging door de 

vlammenwerpers der Canadeezen een boerderij geheel verloren. Nu, na 2 jaren zit het 

gezin van den boer van 9 personen nog in een kippenhok, waar alles van vochtigheid 

verrot, het vee huist in een noodstal. De man ziet zijn bedrijf langzaam ten gronde gaan. 

Nu ontvangt deze boer van W.O.B. [bedoeld is het Bureau Wederopbouw Boerderijen, 

SE] bericht, dat er vergunning wordt gegeven weer op te bouwen. Zijn landheer [bij wie 

de boer pachtboer was, SE] verklaart echter, dat hij er niet aan denkt onder deze 
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omstandigheden de gelden beschikbaar te stellen voor het stichten van nieuwe 

gebouwen.’
152

 

 

De hoop van de slachtoffers zou zijn dat de financiering van de wederopbouw 

gemeenschappelijk door het Nederlandse volk gedragen zou worden – de boeren zouden 

immers met de verwoesting van hun boerderijen een offer voor de bevrijding en 

herrijzenis van Nederland hebben gebracht.
153

 Hierin komt het solidariteitsidee tot 

uitdrukking dat verbonden was met de vrees voor een tweede en daarmee dubbel 

slachtofferschap van de boeren door het offer van de betaling van de wederopbouw. In 

1949 kwam er nog de klacht bij dat de wederopbouw te duur gevonden werd. Zou een 

particuliere boer zijn nieuwe boerderij zonder behulp van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen moeten bouwen, zou hij zuiniger en economischer bouwen dan het bureau 

terwijl wel een uiterst praktisch gebouw zou ontstaan. De boerderijen van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen daarentegen waren niet sober genoeg. En:  

‘Ambtenarij met haar betweterij en bedilzucht is een plaag. Zij heeft Nederland milioenen 

en milioenen guldens gekost; zij werkt vertragend, zij is niet realistisch, noch nuchter, 

noch practisch. De regering make nu eens ernst met een drastische inperking van haar 

ambtelijk apparaat. En zij lere van de particulier hoe in een tijd als deze elk dubbeltje 

driemaal moet worden omgedraaid alvorens het uit te geven.’
154

 

 

Ook Rijkslandbouwconsulent voor Gelderland T.S. Huizinga was van mening dat de 

boerderijen van het Bureau Wederopbouw Boerderijen weliswaar mooi en solide, maar 

te duur waren. In de door N.B. Goudswaard gepropageerde gelede bouw zag hij een 

oplossing voor dit probleem, zoals hij in 1950 in ‘Ons Platteland’ schreef. Ook 

adviseerde hij boeren, architecten en aannemers om lezingen van Goudswaard bij te 

wonen.
155

 Een bericht over een excursie van leden van de CBTB naar Friesland ter 

bezichtiging van gelede boerderijen onder leiding van Goudswaard diende tevens als 

reclame voor zijn lezingen.
156

 De ontwerpen van de Stichting voor de Landbouw, die 

vanaf 1951 gepubliceerd werden in ‘Ons Platteland’, lieten uiteindelijk ook de gelede 

bouwwijze zien.  

                                                 
152

 ‘Wederopbouw. Waar blijft het financieringsplan voor de verwoeste boerderijen?’, Ons Platteland, 26-

03-1947. 
153

 ‘De hoop der oorlogsslachtoffers’, Ons Platteland, 31-03-1948. 
154

 ‘Twee boerderijen’, Ons Platteland, 27-01-1949. 
155

 Huizinga, T.S., ‘Boerderijenbouw. “Laagbouw” geeft besparing en is practisch’, Ons Platteland, 23-

02-1950.  
156

 ‘Boerderijenbouw’, Ons Platteland, 23-02-1950. 



207 

 

Terwijl ‘Boer en Tuinder’ een gunstig onthaal vond, was het oordeel over ‘Ons 

Platteland’ uitgesproken negatief. Vooral de agrarisch-technische voorlichting zou 

gebrekkig zijn. Ook aan boerderijbouw en stalverbetering werd te weinig aandacht 

besteed. ‘Ons Platteland’ werd dan ook onder CBTB-leden slecht gelezen en algemene 

bladen als ‘De Boerderij’ waren populair.
157

  

 

‘De Boerderij. Weekblad gewijd aan den land- en tuinbouw, veeteelt, 

pluimveehouderij enz.’ 

 

Het onafhankelijk weekblad ‘De Boerderij’ werd in december 1945 heropgericht en 

begon met een oplage van 91.500. Dat was ongeveer gelijk aan het aantal niet-

georganiseerde boeren.
158

 Afgezien van de neutrale informatievoorziening werd in de 

berichtgeving over de wederopbouw van boerderijen in ‘De Boerderij’ volstrekt anders 

omgegaan met deze problematiek dan in de twee reeds besproken bladen. Het betrof 

haast zonder uitzondering positieve berichten die de lezer het gevoel gaven dat de 

wederopbouw soepel en in een goed tempo verliep, zonder ernstige problemen of 

klachten. Dit gold ook voor de berichtgeving over boerengezinnen die in de late 

wederopbouwperiode nog steeds wachtten op een wederopbouwboerderij. In december 

1951 publiceerde ‘De Boerderij’, die veel met visuele informatie werkte, drie foto’s van 

de situatie op Walcheren (afb. 5.7): de eerste foto toonde een boerderij in aanbouw en 

een noodwoning waarin het gezin nog woonde; de tweede foto toonde een 

noodboerderij en de derde een Zeeuwse boerin voor haar noodwoning in een bunker. 

Het bij deze laatste foto geplaatste bericht luidde: 

‘De familie De Kam te Westkapelle had, evenals een zeer groot deel van de inwoners van 

dit zwaar getroffen dorp, bij het ontzettende bombardement, alles verloren, dus ook het 

huis. Men ging echter niet bij de pakken neerzitten, maar zodra dit mogelijk was, werd 

een van de geweldige bunkers, die de bezetter tegen en op de Westkapelse dijk had laten 

bouwen, tot woning ingericht. Nog heden ten dagen zwaait vrouw De Kam haar schepter 

[sic] in deze wat beknopte woning. De vertrekken zijn niet groot en aan de lage kant, 

maar het is bij de vrouw De Kam netjes en fris.’
159

 

 

Hiermee wordt een beeld geschetst van een boerin die geenszins wanhopig is, ondanks 

het feit dat er nog geen nieuwe wederopbouwboerderij kan worden betrokken.  
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De wederopbouw werd voorgesteld als een groot nationaal succes dat gevoelens 

van trots zou moeten oproepen: in maart 1952 werden drie foto’s gepubliceerd van een 

wederopbouwboerderij in Wassenaar die bij het Koninklijke landgoed De Horsten 

hoorde.
160

 In 1952 berichtte ‘De Boerderij’: 

‘[Er] werd een moderne, geheel naar de eisen des tijds gebouwde boerderij geplaatst. De 

stal kan 40 koeien en 8 stuks jongvee bevatten, terwijl verder behalve de woning, 

varkenshokken, kalverhok, paardenstal voor drie paarden, stierbox, hooizolder en 

bedrijfsruimte, welke laatste genoeg ruimte biedt om werktuigen en vervoermiddelen 

onder te brengen, aanwezig zijn. De koeien drinken uit automatische drinkbakken en 

staan op rubbermatten. Op dit landgoed is dan ook wederom een boerderij gebouwd, 

waarop ons land trots kan zijn.’
161

 

 

Van de samenwerking met schoonheidscommissies, die vaak belemmerend werd 

ervaren door de landbouwsector, werd eveneens een harmonisch beeld geschetst. In 

1953 werd een foto van een wederopbouwboerderij bij Wehl (Gelderland) gepubliceerd: 

de foto toont een hallehuis ‘in de Saksische bouwtrant’ met de ingang in de voorgevel, 

daarnaast is op de achtergrond de eerdere noodwoning te zien die gebruikt werd als 

varkensstal en kippenhok, en daarnaast, evenwijdig met het hallehuis, een schuur met 

een rond dak (afb. 5.8). De plaatselijke schoonheidscommissie zou niet overtuigd zijn 

geweest van het ontwerp van deze schuur en voorgesteld hebben om, voor de schijn, 

ramen met roedenindeling en een deur in de voorgevel van het gebouw te zetten om het 

een regionaal karakter te geven. Zo gezegd, zo gedaan. Aan een debat – hevig of niet – 

over de vormgeving van deze ongewone schuur werd geen woord gewijd.
162

 

De discussie die speelde over een al dan niet door streektypen geïnspireerde 

boerderijbouw laat ‘De Boerderij’ redelijk aan zich voorbijgaan. Een artikel van Van 

Houten uit 1947 met een pleidooi voor een streekgebonden boerderijbouw met 

doelmatige inrichting was het enige over dit onderwerp.
163

 Het blijkt dat het blad liever 

afwachtte totdat de discussie tot een conclusie zou leiden. In een korte aankondiging 

van een radiolezing van G.J.A. Bouma in 1950 werd dan ook meegedeeld:  

                                                 
160

 De geplande sloop van deze en een verdere wederopbouwboerderij op het landgoed zou vele jaren 

later, in 2010, veel ophef veroorzaken in Nederland. Vooral het Cuypersgenootschap had bezwaar tegen 

de sloop omdat de boerderijen een bijzondere cultuurhistorische waarde zouden hebben. De sloop zou 

kunnen worden voorkomen door de panden aan te wijzen als monumenten, maar de gemeente Wassenaar 

weigerde dit uiteindelijk. Bijvoorbeeld ‘Oranjes willen villa’s bouwen op landgoed’, De Volkskrant, 08-

09-2010, 2-3.  
161

 ‘Nieuwe boerderij te Wassenaar’, De Boerderij, 19-03-1952. 
162

 ‘Nieuwe boerderij bij Wehl (Gld)’, De Boerderij, 25-11-1953. 
163

 Houten, H.J. van, ‘Boerderijen-bouw’, De Boerderij, 02-04-1947. 



209 

 

‘Over het goedkoop bouwen van boerderijen bestaat momenteel allerminst 

overeenstemming van inzicht. Verschillende nieuwe mogelijkheden zijn de laatste jaren 

ontwikkeld en de toekomst zal moeten leren, welke daarvan op den duur het beste zullen 

blijken te voldoen.’
164

  

 

Ook toen er in 1953 en 1954 proeven met moderne open loopstallen gedaan werden en 

enkele wederopbouwboerderijen voorzien werden van deze stallen (bijvoorbeeld in 

Diessen, Noord-Brabant), bleef ‘De Boerderij’ terughoudend en raadde dit ook haar 

lezers aan:  

‘Er zijn altijd mensen die min of meer bezeten zijn van een bepaald idee. En deze vormen 

een gevaar voor lichtgelovige lieden, die ook onder de boeren voorkomen. Daarom...... 

even wachten. En bij het lezen van al te enthousiaste aanbevelingen gedurig een paar 

lepels nuchterheid slikken.’
165

  

 

Wel besteedde ‘De Boerderij’ veel aandacht aan de bouw van doelmatige kippenhokken 

en aardappelbewaarplaatsen en aan stalverbeteringen van bestaande boerderijen. Hierbij 

kwamen de bekende aspecten aan bod: ventilatie- en isolatiemethodes, lichttoevoer, 

stand van het vee, gier- en mestafvoer. Ook werden rubberen stalvloeren die inmiddels 

voldoende beproefd zouden zijn, geadviseerd.
166

  

‘De Boerderij’ was een blad met veel advertenties ‘die door velen zoo gaarne 

werden gelezen’ zoals beweerd werd door de redactie.
167

 Nu zou het verbazingwekkend 

kunnen overkomen dat de inhoud van sommige advertenties de teneur van de artikelen 

in het blad tegenspreekt: zo wordt er reclame gemaakt voor staalconstructies voor 

boerderijen, veldschuren en landbouwhangars, voor betonconstructies en voor 

eternitdaken, allemaal in het teken van de niet streekeigene moderne boerderijbouw. 

Ook Goudswaards boek ‘Naar een goede en goedkope boerderij’ is te vinden tussen de 

annonces: ‘Belangrijk voor elke boer!’
168

 ‘De Boerderij’ was als niet-zuilgebonden 

publicatie financieel afhankelijk van advertenties, of die nu bij de visies van het blad 

pasten of niet. 
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‘De Landbode. Weekblad voor het platteland, Nederlands land- en tuinbouwblad’ 

 

‘De Landbode’ verscheen vanaf december 1946. Het blad werd uitgegeven door de 

Stichting ‘De Nederlandse Landbouwpers’, waarin het Koninklijke Nederlandse 

Landbouw Comité (KNLC), de bij het KNLC aangesloten algemene provinciale 

landbouwmaatschappijen en de Stichting Nederlandse Landbouwgemeenschap 

samenwerkten.
169

 De Stichting Nederlandse Landbouwgemeenschap bouwde voort op 

het werk van de ‘elitaire’ boerenorganisaties. Zij was in 1946 opgericht door 

particulieren met het brede doel om de samenwerking te bevorderen tussen allen die in 

de landbouw werkten of geïnteresseerd waren in landbouwkundige onderwerpen. Ook 

wilde de stichting de plattelands- en de stedelijke bevolking samenbrengen. Zij trachtte 

dit doel te bereiken door het organiseren van studiedagen, excursies en andere 

studiebijeenkomsten over landbouwtechnische, landbouweconomische, 

maatschappelijke en culturele plattelandsbelangen.
170

 De stichting wist steeds 

vooraanstaande figuren als sprekers aan te trekken voor deze bijeenkomsten. Zij trachtte 

haar doel ook te bereiken door haar aandeel aan ‘De Landbode’.  

Tevens was ‘De Landbode’ het orgaan van het KNLC. In de hier besproken 

periode had het KNLC als algemene centrale landbouworganisatie en federatief 

toporgaan van de algemene provinciale en gewestelijke landbouworganisaties rond de 

56.000 leden. Het bovengenoemde Wageningse onderzoek had aangetoond dat 23 

procent van de boeren lid was van het KNLC en dat het comité goed vertegenwoordigd 

was in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, waar tussen een derde en de helft van 

de boeren lid was. In het algemeen werden boeren van bedrijven boven de 15 hectare en 

vooral boven de 30 hectare eerder lid van het KNLC dan van de andere twee CLO’s: 56 

procent van alle boeren met bedrijven boven de 30 hectare was lid en 34 procent van 

alle boeren met bedrijven van 15-30 hectare. Dat betekende echter niet dat de grote 

boeren ook de omvangrijkste groep waren binnen het KNLC, waar zij een derde van de 

leden uitmaakten. In totaal waren er immers veel meer kleine dan grote boeren in 

Nederland. En dat had invloed op de samenstelling van de CLO’s, ook al was het 

organisatiepercentage bij de kleine boeren veel lager dan bij de grote. 
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‘De Landbode’ was in het algemeen een vooruitstrevend landbouwblad. Het 

weekblad besteedde veel aandacht aan de ontwikkelingen rond de Noordoostpolder en 

aan landbouwontwikkelingen in het buitenland, beklemtoonde het belang van de 

ruilverkaveling, pleitte voor mechanisatie en rationalisatie en ondersteunde 

stalverbetering. Wat de wederopbouw en nieuwbouw van boerderijen betrof, ging ‘De 

Landbode’ diep op de discussie in en liet daarbij veel experts aan het woord.  

De discussie werd in 1947 aangezwengeld met een hoofdartikel dat gewijd was 

aan de ‘mogelijkheden en moeilijkheden’ van de wederopbouw. Aan het woord kwam 

Van Eck, die als directeur van het Bureau Wederopbouw Boerderijen uitlegde dat de 

wederopbouw wegens materiaalschaarste en een beperkt aantal beschikbare arbeiders 

(er was vooral tekort aan ijzer en holle bakstenen en vooral behoefte aan metselaars) 

traag zou verlopen en dat standaardisatie van kleine boerderijen gepland was om de 

wederopbouw sneller en goedkoper te maken. Daarbij beklemtoonde hij:  

‘Dit betekent echter niet dat overal in het land dezelfde typen zullen worden gebouwd. 

Voor elke streek, waar een bepaald boerderij-type inheems is, zullen typen worden 

ontworpen, die weliswaar zullen afwijken van de oude vormen, doch die hetzelfde 

karakter behouden en zich harmonisch in het landschap zullen voegen.’
171

 

 

‘De Landbode’ publiceerde een kritische reactie van Gerrit van der Leij (1894-1979), 

secretaris van de Gelderse Maatschappij van Landbouw en vanaf 1948 haar voorzitter, 

die dit laatste punt van Van Eck wantrouwde en vermoedde dat toch overal in het land 

Wieringermeerboerderijen gebouwd zouden worden: 

‘De normalisatie en standarisering [sic] van de boerderijenbouw, die het B.W.B. 

nastreeft, bedreigt het platteland met het gevaar, dat in de boerderijenbouw dezelfde 

dodende uniformiteit “doorbreekt”, die vroeger hele stadswijken tot steenwoestijnen 

degradeerde.’ 

 

Hij zag het als oplossing om boeren en landbouworganisaties meer te betrekken bij de 

wederopbouw.
172

 Een week later voegde hij nog toe dat de bouwkosten de 

wederopbouw van boerderijen wel zwaar zouden belemmeren, maar:  

‘Als armoede ons dwingt tot een sobere bouw, dan nog weigeren wij om de geestelijke 

armoede te aanvaarden van een eenheidsboerderij. De georganiseerde landbouw heeft 

hier noodgedwongen een nieuw werkgebied betreden. [...] Ze is er zich tevens van bewust 

geworden, dat er niet alleen bedrijfsbelangen gemoeid zijn met de boerderijenbouw, maar 

dat het hier ook gaat om het behoud van het streekeigene, als uiting van het geestesleven 

van vele geslachten. Het gaat om levensstijl op het platteland.’
173
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Met dit standpunt zat Van der Leij op één lijn met de regionalisten voor wie vanuit een 

cultuurpessimistisch perspectief regionale traditionele plattelandscultuur essentieel was 

voor de gemeenschapsvorming in de regio. De regionalisten kwamen tussen 1947 en 

1949 en in 1953 uit het hele land naar het Friese Bakkeveen om in de door Jan Jans 

ontworpen gebouwen van de volkshogeschool aldaar congressen te houden over de 

grondslagen van het regionalisme. ‘De Landbode’ berichtte uitvoerig over deze 

congressen.
174

 Het regionalisme was sterk Fries bepaald en veel Friese boeren waren 

aangesloten bij het KNLC. In ‘De Landbode’ werd dan ook uitgelegd welke betekenis 

de boerderijbouw voor het regionalisme had:  

‘De variatie in het gewestelijk karakter komt o.m. tot uitdrukking in het typisch verschil 

in boerderijbouw. Deze moge ook bij de moderne boerderijbouw voor wat het uiterlijk 

betreft zoveel mogelijk behouden blijven. Een Fries boerderijtype in de Betuwe [...] lijkt 

ons weinig gelukkig.’
175

 

 

Het is juist dit voorbeeld van de ‘Friese’ boerderij in de Betuwe, een 

wederopbouwboerderij uit 1946/1947 in het Gelderse Elden, waardoor de discussie over 

een al dan niet streekgebonden bouw van boerderijen ontvlamde en dat een ijkpunt bleef 

in het debat.
176

 Het betrof een boerderij die de in Friesland voorkomende kop-hals-

romp-vorm had, maar wel voorzien was van een zogenoemde Hollandse stal, en dus niet 

van een Friese waar de koeien met de koppen tegen de muur stonden zonder gang 

ertussen (afb. 5.9). Boeren die in de ‘De Landbode’ aan het woord kwamen, waren het 

eens: boerderijen moesten aangepast worden aan de eisen van de landbouwpraktijk, 

maar ze moesten ook in de streek passen waar zij stonden.
177

 Dat de redactie van ‘De 

Landbode’ een streekeigen boerderijbouw ondersteunde, laat ook de publicatie van 

verschillende foto’s van ‘verdwaalde’ typen als negatieve voorbeelden zien. De 

aandacht werd bovendien op streektypen gevestigd door de publicatie van talrijke 

artikelen van S.J. van der Molen over historische streektypen. Ook G.J.A. Bouma zette 

zich in ‘De Landbode’ af tegen de ‘Friese’ boerderij in de Betuwe.
178

 Maar het ‘Friese’ 

type had wel een voordeel waarvoor Bouma zich vanaf 1949 in meerdere artikelen sterk 
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maakte: een centrale tas. Deze moest volgens Bouma ook in de gebieden waar het 

hallehuis traditioneel voorkwam, worden ingevoerd. Historische hallehuizen – die in 

varianten in het gehele midden van Nederland voorkwamen – hadden meestal een 

indeling met in het midden een brede deel, waar eertijds het graan werd gedorst. Boven 

de deel en boven de stallen in de zijbeuken bevond zich de oogstzolder. De 

opslagruimte was beperkt en daarom was bij grotere bedrijven nog een afzonderlijk 

gebouw, een open kapschuur, als graantas ingericht. Bouma noemde dit het twee-

gebouwen-systeem. Omdat het dorsen nu niet meer met de vlegel maar met 

dorsmachines gebeurde, was de brede deel volgens Bouma overbodig. Hij wilde deze 

vervangen door een centrale tasruimte. Dit zou enerzijds meer opslagruimte betekenen 

en anderzijds arbeidsbesparing omdat de oogst nu op de begane grond zou liggen. Bij 

grote bedrijven zou de centrale tasruimte in het hoofdgebouw het twee-gebouwen-

systeem overbodig maken en ook hooibergen zouden door de centrale tasruimte 

vervangen kunnen worden. De gebintconstructie en de inrichting van de boerderijen 

zouden door de invoering van een centrale tas dan wel veranderen, maar toch zou de 

uiterlijke vorm aangepast kunnen worden aan het streekeigene (afb. 5.10).
179

  

‘De Landbode’ confronteerde Bouma’s ideeën al snel met de ideeën van 

Goudswaard over de gelede bouw en gaf de twee tegenstanders vanaf de zomer van 

1949 ruimte voor discussie.
180

 Tegelijkertijd paste het blad de eigen visie aan. Met een 

ingekorte voorpublicatie van Goudswaards boek ‘Naar een goede en goedkope 

boerderij’ werd in 1950 een duidelijke stap gezet, weg van de overtuiging dat 

boerderijbouw per se streekeigen moest zijn.
181

 Veelzeggend zijn in dit verband ook de 

oproepen van de ‘De Landbode’ om het Nederlands Openluchtmuseum te bezoeken. 

Daar werd compensatie geboden:  

‘[Het museum is] een oord waar veel is bijeengebracht van wat op het boerenland aan 

volkseigen en aan volkskunst is verdwenen maar daarom juist een plekje, waar het voor 
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onze boerenmensen goed is even te zijn. [...] Niet dat wij met een zeker heimwee naar dat 

alles zouden terugverlangen. Maar voor wie heeft het niet zijn bekoring nog eens een blik 

terug te slaan?’
182

 

 

Het museum neemt hier een rol in die de Duitse etnoloog Konrad Köstlin ook wel heeft 

beschreven als ‘herinneringsdepot om Erfahrungsverluste [...] te compenseren’ waarbij 

het museum min of meer een therapeutische werkplaats van het geheugen vormt.
183

  

 

‘De nieuwe veldbode. Geïllustreerd weekblad voor land- en tuinbouw, enz.’ 

 

‘De nieuwe veldbode’ was een particulier algemeen landbouwweekblad dat dicht bij het 

KNLC stond en regelmatig over diens ledenvergaderingen schreef. Ook berichtte het na 

1945 over de vergaderingen en het werk van de Stichting voor de Landbouw. Het blad 

biedt een aangewezen mogelijkheid tot vergelijking met de aan de landbouworganisaties 

verbonden bladen en wordt daarom kort besproken. Bovendien wordt met de 

behandeling volledigheid bereikt omdat dan alle grote landbouwbladen aan bod zijn 

geweest. 

‘De nieuwe veldbode’ hanteerde een zakelijke en weinig emotionele 

berichtgeving, ook in het kader van de wederopbouw: de lezers werden uitvoerig 

ingelicht over het beleid en de financiering van de wederopbouw en geïnformeerd over 

cijfers van de verwoestingen en aanbestedingen. 

Het blad zette zich in voor de modernisering van het boerenbedrijf en voor 

mechanisatie en de daaruit voortvloeiende bouwkundige aanpassingen van boerderijen. 

Het besteedde veel aandacht aan de boerderijbouw in de Wieringermeer en de 

Noordoostpolder en publiceerde een groot aantal artikelen met exacte aanwijzingen 

voor stalverbetering, voor het bouwen van brandveilige, hygiënische en effectieve 

stallen en stalinrichtingen en voor het bouwen van moderne gierkelders, kippenhokken, 

varkensstallen, poterbewaarplaatsen en andere bouwonderdelen, juist ook met het oog 

op de wederopbouw van boerderijen. In deze samenhang maakte het blad de lezer ook 

attent op ‘fouten’ die bij de wederopbouw hadden plaatsgevonden, bijvoorbeeld door de 

bouw van te kleine schuren of inefficiënte stallen wat ten koste zou gaan van de 
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kwaliteit van de landbouwproducten.
184

 De boer en boerin moesten volgens ‘De nieuwe 

veldbode’ hun autonomie in de keuze voor bepaalde boerderij- en staltypen en 

inrichtingen niet opgeven bij de wederopbouw. En terecht zouden boeren en hun 

architecten meer voor het praktische dan voor het mooie gaan bij de boerderijbouw. In 

deze samenhang bekritiseerde ‘De nieuwe veldbode’ de centralistische aanpak van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen en uitte het de vrees dat de samenwerking tussen het 

hoofdbureau en de ondergeschikte bureaus niet soepel genoeg zou verlopen.
185

 Maar 

tegelijkertijd gaf het blad Van Eck ruimte om te reageren:  

‘Elke boer is uiteindelijk vrij de stalinrichting te maken, welke hij wenst, doch U zult 

begrijpen, dat wat een boer wenst, lang niet altijd het beste is. [...] Bureau Wederopbouw 

Boerderijen heeft zijn ervaring en draagt deze uit. [...] er mag redelijkerwijs verwacht 

worden, dat althans de deskundige landbouwers dit belang inzien en het streven van 

Bureau Wederopbouw Boerderijen ondersteunen.’
186

 

 

Het blad adviseerde haar lezers om het boek ‘Boerderijen in Nederland’ van de 

Nederlandsche Heidemaatschappij te raadplegen waarin de bouw en inrichting van 

moderne bedrijfsgebouwen behandeld werd.
187

 Ook werd aanbevolen om de activiteiten 

van het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen te Wageningen en, vanaf 

1949, van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie in de gaten te houden 

en werden artikelen van deze instituten gepubliceerd. Bovendien prees het blad het werk 

van de bouwbureaus van de Stichting voor de Landbouw. Traditie noch conventie 

zouden een hoofdrol moeten spelen in de inrichting van doelmatige bedrijfsgebouwen, 

zo was in 1939 afgekondigd.
188

 Deze visie handhaafde het blad ook in de 

wederopbouwperiode met als gevolg dat het nauwelijks aandacht besteedde aan 

kwesties en twijfels over een al dan niet streekgebonden wederopbouw. Voor ‘De 

nieuwe veldbode’ stond vast dat het verlaten van de streektypen om bouw- en 

landbouweconomische redenen als vooruitgang gezien kon worden.
189

 In 1950 vormde 
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het blad dan ook een platform voor Goudswaards pleidooi voor de gelede boerderij.
190

 

En in 1953 presenteerde het blad het nieuwe stalsysteem van de zogenoemde 

‘Cafetariastal’ – een potstal die een individuele verzorging van de koeien garandeerde – 

en het nieuwe stalsysteem van de open loopstal.
191

  

 

Resumé 

 

De berichtgeving en de commentaren in de weekbladen van de standsorganisaties laten 

verschillende visies op de wederopbouw zien waarvoor de bladen direct of indirect 

propaganda maakten.  

Wat de klachten over de wederopbouw betreft, zaten ‘Boer en tuinder’ en ‘Ons 

platteland’ op één lijn. De bladen kwamen vooral op voor de boeren van kleine 

bedrijven uit de zwaar getroffen provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, 

waarvan een relatief groot percentage lid was van een van de confessionele 

standsorganisaties. Dit verklaart dat in een emotionele toon uiterst negatief bericht werd 

over de financieringsregeling, over de traag verlopende wederopbouw met alle gevolgen 

van dien en over een dirigistisch optreden van het Bureau Wederopbouw Boerderijen. 

In de klachten was de oorlog duidelijk aanwezig.  

Daarentegen publiceerde ‘De Landbode’ de klacht dat streektypen met de 

wederopbouw verloren dreigden te gaan, trouwens nog voordat de gelede boerderij op 

het toneel was verschenen. Men was bezorgd dat overal in het land 

Wieringermeerboerderijen gebouwd zouden worden. 

Wat de bladen gemeen hadden, was – en dit is een centraal punt – dat zij de 

oplossing van de problemen van de wederopbouw zagen in het geven van meer ruimte 

voor eigen initiatief aan de particuliere boeren. Opnieuw ging het dus over eigendoms- 

en competentiekwesties van de wederopbouw. Alle drie de bladen toonden een sterk 

geloof in de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de boeren: als deze door het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen maar vrijgelaten respectievelijk ondersteund zouden 

worden, zou het goedkomen. Het beklemtonen van deze zelfredzaamheid en 

zelfwerkzaamheid moet tegelijkertijd begrepen worden als oproep aan de boeren. Bij dit 
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idee speelde eveneens dat de bladen vertrouwden op de gunstige invloed van de 

voorlichting in de bladen en elders. Deze betrof juist kwesties van modernisering en 

traditie. Voor alle bladen was de modernisering van boerderijen vanzelfsprekend. Maar 

zij dachten wel verschillend over het streekeigen bouwen. Terwijl ‘Boer en Tuinder’ 

voor traditionele streekeigen boerderijen bleef pleiten, zette ‘Ons Platteland’ vanaf 1950 

in op gelede boerderijen. Vanuit het regionalisme was ook ‘De Landbode’ eerst 

pleitbezorger van een streekeigen bouwwijze. Het blad ging vervolgens de discussie aan 

over het al dan niet verlaten van het streektype. De discussie vormde een scharnierpunt: 

resultaat ervan was dat ‘De Landbode’ een niet-streekgebonden boerderijbouw 

ondersteunde als onderdeel van het streven naar de modernisering van de landbouw. Dit 

paste bij de samenstelling van het KNLC, dat goed vertegenwoordigd was in kringen 

van grote boeren enerzijds en in Friesland en Groningen anderzijds van waar steeds de 

meeste impulsen waren gekomen voor innovaties in de landbouw. 

Resteren nog ‘De Boerderij’ en ‘De nieuwe veldbode’: als onafhankelijke bladen 

bemoeiden zij zich op een minder strijdbare manier met het beleid van de 

wederopbouw, terwijl de standsorganisaties daarentegen hun bladen duidelijk 

gebruikten om zich – partij kiezend – te mengen in het debat. Van slachtofferschap van 

de boeren door de oorlog was in geen van beide bladen sprake. Wat het verlaten van de 

streektypen betrof en de invoering van nieuwe boerderijvormen stelde ‘De Boerderij’ 

zich terughoudend op en adviseerde ook haar lezers een afwachtende houding. ‘De 

nieuwe veldbode’ was rechtlijniger en tegelijk radicaler: voor het blad was het 

behouden van traditionele streektypen geen optie en daarmee ook geen punt van 

discussie.  

In hoeverre de bladen de boeren en het BWB, maar ook de andere actoren van de 

wederopbouw daadwerkelijk raakten en welke effecten zij daarmee op de wederopbouw 

hadden, kan met de beschikbare bronnen niet achterhaald worden. Uit de in het kader 

van dit onderzoek gevoerde interviews met gedupeerde boeren en boerinnen blijkt 

echter dat er zeker draagvlak was voor de modernisering van de bedrijven (zie paragraaf 

5.7). En minstens op één punt hadden de bladen directe invloed op het debat aan ‘de 

top’: Van Eck maakte zich reeds in 1947 ernstige zorgen over de negatieve berichten in 

de bladen van de CLO’s die hij als ‘perscampagnes [...], welke gericht zijn tegen mijn 

bureau’ beschouwde en die naar zijn mening de acceptatie van het wederopbouwwerk in 
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gevaar zouden kunnen brengen. Hij vroeg het College van Algemeene Commissarissen 

voor de Wederopbouw daarom herhaaldelijk om verhoging van de financiële middelen 

om de noodvoorzieningen te verbeteren en daarmee de boeren beter tevreden te 

stellen.
192

 Of hij deze middelen ook kreeg, is onduidelijk. Wel ging het BWB zich met 

de verbetering van de noodvoorzieningen bemoeien. 

 

Bij de verschillende actoren die tot nu toe behandeld zijn, ging het – naast de uiterlijke 

vormgeving van de boerderijen – steeds over het bedrijfsgedeelte. De volgende 

paragraaf is gewijd aan de actoren die zich met het woongedeelte bezighielden. Ook 

deze kwamen uit de kring van de landbouworganisaties. 

 

5.5 ‘Gesouffleerd door de vrouw-boerin’ – de rol van vrouwen bij de 

wederopbouw
193

 

 
‘In het najaar 1945 zijn enige boerinnen naar het departement van Landbouw te den Haag 

toe gekomen – zonder zich aan te melden of wat ook. Zij kwamen maar eens om te 

zeggen, hoezeer zij als huisvrouw van het boerenbedrijf belangstelling hadden voor – en 

belang bij de plannen over herbouw-, nieuwbouw van de verwoeste boerderijen’, 

 

zo beschreef een medewerker van het Ministerie van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening in 1946 een actie van boerinnen die een rol wilden gaan spelen bij 

de wederopbouw.
194

 De actie was ontstaan op initiatief van enkele individuele vrouwen 

en werd als spontaan en amateuristisch beschreven. Het is onduidelijk of de vrouwen 

destijds op het ministerie geadviseerd werden om grootschaliger en beter doordacht te 

werk te gaan, of dat hun bezoek aan het ministerie deel uitmaakte van reeds bestaande 

grotere plannen. De activiteiten van vrouwen bij de wederopbouw van boerderijen 

zouden echter juist opvallen door grootschalige organisatie en doordachte argumenten. 

Uiteindelijk droegen deze bij aan de modernisering en rationalisering van boerderijen.  
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In deze paragraaf beschrijf ik de eisen van de vrouwen aan de wederopbouw van de 

boerderijen, contextualiseer en analyseer ik de totstandkoming van die eisen, en laat ik 

zien welke invloed de vrouwen daadwerkelijk hebben gehad op de bouw. In de analyse 

worden achterliggende machtsrelaties blootgelegd die verstrengeld waren met kennis. 

De vraag die daarbij gesteld wordt is door wie precies welke kennis werd geproduceerd 

en door wie die kennis als betekenisvol werd geclassificeerd.
195

  

 

5.5.1 Studiecommissies voor de wederopbouw 

 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog waren ongeveer 50.000 boerinnen lid van diverse 

plattelandsvrouwenbonden. Opgericht in de jaren twintig en dertig van de twintigste 

eeuw hadden de bonden zich van begin af aan ingezet voor de verbetering van de 

leefomstandigheden op het platteland. Voor dit doel werden verschillende activiteiten 

georganiseerd, zoals lezingen en cursussen op opvoedkundig, huishoudelijk en sociaal 

gebied. Ook verrichtten de leden veel werk om de ontwikkeling van de vrouwelijke 

plattelandsbevolking te bevorderen, onder meer door de oprichting van kleuterscholen, 

leeszalen en consultatiebureaus en door nauwe contacten te onderhouden met het 

landbouwhuishoudonderwijs.
196

 Met de oprichting van de Centrale van Boerinnen en 

andere Plattelandsvrouwenorganisaties (kortweg Centrale) in 1946, kregen de bonden 

een overkoepelende organisatie en een gezamenlijke spreekbuis.  

Een van de eerste activiteiten van de Centrale was om een grootschalig en geheel 

Nederland omvattend project te coördineren rond de wederopbouw van boerderijen. Het 

project was in het najaar van 1945 geïnitieerd door het hoofdbestuur van de 

Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen (vanaf 1946: 

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen) en werd een jaar later overgenomen door de 

Centrale. Het project hield concreet in dat via speciaal opgerichte provinciale 

studiecommissies de eisen van plattelandsvrouwen aan de wederopbouw van 

boerderijen verzameld werden om uiteindelijk aan het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen doorgegeven en bovendien gepubliceerd te worden.
197

 Ook al waren 

sommige provincies, zoals Friesland, veel minder getroffen door verwoestingen dan 

andere, zoals Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, met samen alleen al meer dan 
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zesduizend verwoeste boerderijen, toch werden in iedere provincie studiecommissies 

opgericht. Zij bestonden telkens uit drie tot zeven vrouwen: boerinnen van de 

plattelandsvrouwenverenigingen waarbij de voorkeur werd gegeven aan boerinnen van 

verwoeste boerderijen, minstens één lerares uit het landbouwhuishoudonderwijs en 

soms een maatschappelijk werkster. De deelname van leraressen was onder andere van 

belang omdat zij via hun leerlingen gemakkelijk de eisen die aan de wederopbouw 

werden gesteld, konden inventariseren. Bovendien werd erop toegezien dat de 

verschillende godsdiensten representatief vertegenwoordigd waren binnen de 

commissies.
198

 Voor de opinievorming had de Centrale speciale punten geformuleerd 

waaraan de studiecommissies aandacht zouden moeten besteden: 

‘1. Bepalen van het bestaande woontype. 2. Nagaan, welke fouten of tekorten er bestaan. 

3. Vaststellen van de meest practische bouw voor het woonhuis. 4. Het aantal vertrekken 

en de ligging t.o.v. elkaar. 5. Woonkeuken, of keuken en woonkamer. 6. Ligging en 

inrichting keuken, kelder, de wasplaats e.a. bergruimten (brandstof, opslag groenten, 

aardappelen) t.o.v. elkaar. 7. Verbinding woonhuis en bedrijfsgedeelte. 8. Betimmering 

ramen, deuren, plinten, hoeken enz. 9. Welke verbeteringen en vereenvoudigingen zijn 

gewenst in verband met een ook voor de toekomst te verwachten tekort aan 

huishoudelijke hulp?’
199

 

 

Twee dingen vallen op die kenmerkend zijn voor de vrouwelijke inbreng bij de 

wederopbouw van boerderijen. Het eerste betreft de genderspecifieke toe-eigeningen 

van ruimte door een focus op het woongedeelte van de boerderij en daarbij dus de 

veronachtzaming van het bedrijfsgedeelte. Het woongedeelte werd beschouwd als het 

domein van de vrouw en het bedrijfsgedeelte als het domein van de man. Uit onderzoek 

blijkt echter dat deze strikte gendersegregatie langs de scheidslijn tussen huishouden en 

bedrijf veel eerder ideaaltypisch was dan dat er in de alledaagse sociale realiteit door de 

plattelandsvrouwen rekening mee werd gehouden.
200

 Ten tweede werd een analyse 

verwacht van de situatie vóór de verwoesting en een probleemgeoriënteerde aanpak van 

de wederopbouw. Hiervoor moesten de vrouwen teruggrijpen op kennis die ze hadden 

opgedaan door jarenlange ervaring op de boerderijen en in het genderspecifieke 

huishoudonderwijs. 
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5.5.2 Genderspecifieke toe-eigening van ruimte 

 

De stereotype genderspecifieke toe-eigening van ruimte staat in de traditie van 

opvattingen die door landbouwhuishoudscholen en verenigingen werden uitgedragen. 

Nadat in 1909 de eerste huishoudcursus voor boerinnen en boerendochters aangeboden 

was, werden er sinds 1913 landbouwhuishoudleraressen opgeleid om 

plattelandsvrouwen te onderwijzen en werden er landbouwhuishoudscholen opgericht. 

Hier werden jonge plattelandsvrouwen – meestal gedurende twee jaar – opgeleid en 

voorbereid op hun toekomstige rol als moeder, huisvrouw en boerin. Voor volwassen 

vrouwen was het mogelijk om verkorte cursussen met vergelijkbare leerstof te 

volgen.
201

 In het onderwijs werd ook ingegaan op de landbouw, maar een ‘tweede boer’ 

moesten de leerlingen niet worden. De opleiding hield een duidelijke – ideaaltypische – 

scheiding aan tussen het werkterrein van de vrouw en dat van de man, zoals Margreet 

van der Burg heeft laten zien in haar onderzoek naar het onderwijs aan 

plattelandsvrouwen.
202

 Aan de invulling van het onderwijs lag het burgerlijke ideaal ten 

grondslag dat vrouwen zich op de eerste plaats moesten bezighouden met het gezin, het 

huishouden en de agrarische gemeenschap – een ideaal dat in landbouwkringen grote 

weerklank vond, vooral onder landeigenaren en boeren met grote bedrijven. De rol van 

de boerin als huisvrouw en moeder had naar hun mening een positieve invloed op het 

welzijn van het boerengezin en daarmee op het welzijn van de hele 

plattelandsgemeenschap. Vrouwen werd een natuurlijke deugd en moraal toegedicht die 

zij moesten doorgeven aan hun kinderen. Dat zouden ze echter alleen kunnen doen als 

ze een ‘beschaafd’ leven leidden met daarmee overeenkomstige werkzaamheden. 

Hierbij hoorde zeker geen ruw en hard werk op het land.
203

 Dit ideaal kon echter niet 

een-op-een toegepast worden op de sociale realiteit in de agrarische sector. Veel 

bedrijven waren immers afhankelijk van het kosteloos meewerken van boerinnen en 

boerendochters, met name in de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog en tijdens de 

oorlog. Ook de aanname dat vrouwen na de oorlog – onder invloed van de verdere 
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mechanisatie en modernisering – nauwelijks meewerkten op het boerenbedrijf is 

onhoudbaar, zoals Van der Burg en Lievaart aantonen.
204

 

Terwijl het landbouwhuishoudonderwijs opleidde tot het vrouwelijke 

werkdomein, richtte het agrarisch onderwijs voor mannen zich op het bedrijf, het 

mannelijke domein. Hierdoor ontstond een gendersegregatie die verhinderde dat de 

boerderij – vooral door mannen – gezien werd als één geheel waarvan de twee 

onderdelen, het woon- en het bedrijfsgedeelte, door onderling afhankelijke en 

overlappende werkterreinen onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.
205

 De twee 

typen beroepsopleiding voor de landbouw zouden tot in de jaren zestig strikt gescheiden 

blijven. In overeenstemming met het opleidingscurriculum van het 

landbouwhuishoudonderwijs lag ook bij de activiteiten van de 

plattelandsvrouwenverenigingen de nadruk op de rol van de vrouw als moeder en 

huisvrouw en daarmee op taken die in het woongedeelte werden uitgevoerd. 

 

5.5.3 Eisen aan de wederopbouw op verschillende platforms 

 

De door de provinciale studiecommissies via enquêtes en interviews verzamelde data 

bevatten zeer gedetailleerde informatie over de woongedeeltes van de nieuw te bouwen 

boerderijen.
206

 Er was een nogal uiteenlopend wensenpakket ontstaan omdat de 

opvattingen per streek verschilden, maar over een groot aantal basale zaken was men 

het eens.
207

 Hierbij hoorden normen over het aantal en de grootte van de kamers in het 

woongedeelte. Deze werden met de bovengenoemde adviescommissies voor de 

wederopbouw besproken.
208

 De normen aangaande de woninginhoud werden 

uiteindelijk vastgelegd in de richtlijnen van de overheid voor de wederopbouw. 

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf mocht de woninginhoud tussen 315 en 600 

kubieke meter zijn. Voor kleinere bedrijven met gezinnen van meer dan zeven personen 

gold dat de woningen per twee kinderen 25 kubieke meter groter mochten worden 

                                                 
204

 Van der Burg/Lievaart, Drie generaties, 28. 
205

 Van der Burg/Lievaart, Drie generaties, 20-28 en 112; Van der Burg, ‘Geen tweede boer’, 313. 
206

 Zie bijvoorbeeld de berichten van de studiecommissies uit Gelderland, Limburg en Groningen in: 

Atria, CPB, inv.nr. 722. 
207

 Lamberts, Boerderijen, 77. 
208

 ‘Verslag van de vergadering van de boerderijencommissie en afgevaardigden van Verenigingen van 

Plattelandsvrouwen en door oorlogsgeweld gedupeerden’, 13-11-1946, in: NA, Directie van de 

Landbouw: Veeteelt, toegang 2.11.05, inv.nr. 204; Bureau Wederopbouw Boerderijen: ‘Uittreksel uit de 

rapporten van de boerinnenbonden etc. betreffende de grootte van boerenwoningen’, in: NA, Directie van 

de Landbouw: Veeteelt, toegang 2.11.05, inv.nr. 204. 



223 

 

gebouwd dan de richtlijnen voorschreven, en wel tot een maximum van 400 kubieke 

meter.
209

 

Andere zaken die de vrouwen hadden geïnventariseerd, zoals – onder andere – de 

dringende wens kleine roedenindelingen van de ramen te vermijden omdat dit de 

boerderijen te donker maakte en de ramen moeilijk schoon gehouden konden worden, 

werden echter niet opgenomen in de richtlijnen. A.C. Wiersma-Risselada, die zowel 

binnen de Centrale als ook binnen de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 

bestuursfuncties had en een vurig voorstander was van de medewerking van vrouwen 

aan de wederopbouw, merkte in 1946 dan ook op niet tevreden te zijn over de 

samenwerking met de adviescommissies van het Bureau Wederopbouw Boerderijen. 

Deze richtten zich vooral op het bedrijfsgedeelte, het terrein van de boer, en 

verwaarloosden het woongedeelte (afb. 5.11).
210

 

In het kader van de individuele aanpak van de wederopbouw ter plekke zouden de 

geïnventariseerde eisen van de vrouwen echter wel ruime toepassing vinden. Het blijkt 

dat ook de overheid hier kansen zag. Het Ministerie van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening had zich ervoor ingezet dat landbouwhuishoudleraressen aan de 

studiecommissies voor de wederopbouw deelnamen.
211

 Naast hun functie als 

inventariseerders konden zij nieuwe ideeën over de indeling en inrichting van 

boerenwoningen inbrengen in de studiecommissies. Bovendien konden zij de 

uiteindelijk vastgelegde eisen van de studiecommissies aan de wederopbouw via hun 

leerlingen gemakkelijk verspreiden en daarmee de individuele boerinnen ter plaatse 

bereiken. Dit strookte met de verwachtingen van hun taken als lerares; men verwachtte 

van de leraressen dat zij boerenfamilies bezochten om de verschillende regionale 

levensomstandigheden te leren kennen, waaruit zij dan weer de behoeftes van hun 

leerlingen zouden kunnen afleiden. Ook moesten de leraressen ter plaatse individueel 

advies geven. 
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In 1946 en 1949 werden twee brochures gepubliceerd met gedetailleerde 

samenvattingen van de door de studiecommissies verzamelde eisen van vrouwen aan de 

wederopbouw: ‘Het aandeel der vrouw bij de wederopbouwboerderijen’ en ‘De boerin 

en haar huis’.
212

 De eerste publicatie werd uitgegeven door de Nederlandse Bond van 

Plattelandsvrouwen en rapporteerde over de eerste bevindingen van de 

studiecommissies. Deze zijn in de tweede publicatie, uitgegeven door de Centrale in 

samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 

verder uitgewerkt. De publicaties waren met name gericht tot (gedupeerde) boerinnen 

en tot architecten en aannemers en dienden als handleiding bij de individuele aanpak 

van de wederopbouw. De wederopbouw moest vooral leiden tot een efficiënte indeling 

van het woongedeelte, hygiëne en moraal. In beide publicaties was voor een 

argumentatie en presentatie gekozen die de oude en de nieuwe boerderijen tegenover 

elkaar stelden. Daarbij werd de focus gelegd op de gebreken van de oude boerderijen: 

‘Bij de indeling van het woongedeelte streve men naar een perfectionering van de 

bestaande goede vormen, were men de fouten en vulle men de tekorten aan, die in 

bestaande woningen in de loop der tijden door verandering van woonzeden naar voren 

zijn gekomen.’
213

 

 

In principe gold voor woningen al voor de oorlog de Woningwet.
214

 Deze wet schreef 

hygiëne en veiligheidsvoorwaarden voor en eiste grotere woningen. Ook het bouwen 

van bedsteden was verboden. In ‘De boerin en haar huis’ werd echter gesteld dat sinds 

de invoering van de Woningwet de vooruitgang ‘op het platteland verre bij die in de 

stad ten achter [bleef]’.
215

 De wederopbouw bood nu de kans om het woongedeelte 

wezenlijk te verbeteren. Zo wilden de boerinnen niet langer: 

‘a. bedsteden. b. onafgescheiden slaapplaatsen voor jongens en meisjes. c. de w.c. in de 

stal of buiten. d. de open verbinding van de trap naar de zolder vanuit woonvertrek of 

opkamer. e. slaapplaatsen boven de kelder waarvan de vloer onvoldoende isoleert. f. 

rechtstreekse betreding van het woonvertrek zonder gang of portaal.’
216
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Onvoldoende waren:  

‘a. het aantal slaapplaatsen, de was- en badgelegenheid. b. de licht- en luchtverversing. c. 

de watervoorziening in het gehele huis. d. de afvoer van afvalstoffen. e. het aantal vaste 

kasten voor kleding, keukengerief en werkmateriaal. f. de scheiding van de zolder tussen 

woon- en bedrijfsgedeelte.’
217

 

 

De argumenten werden in een tweede oplage van ‘De boerin en haar huis’ uit 1956 nog 

ondersteund door foto’s die de oude slechte en de nieuwe goede situatie tegenover 

elkaar plaatsten (afb. 5.12).
218

 Het aanhalen van ‘fouten en tekorten’ uit het verleden 

duidt op ervaringskennis die de vrouwen door de dagelijkse praktijk van het 

huishoudelijke werk in het woongedeelte hadden opgedaan.
219

 Ervaringskennis bleek 

als enige argument echter onvoldoende te zijn. Om de eisen van de boerinnen te 

onderbouwen, werden de invloed en de expertise van landbouwhuishoudleraressen 

aangehaald. De eisen van de vrouwen aan de wederopbouw zouden zijn bevorderd 

‘dank zij de voorlichting door het Landbouwhuishoudonderwijs en het 

verenigingsleven’ die de kringloop van kennisoverdracht van moeders op dochters – en 

daarmee de reproductie van gelijkblijvende kennis – voor een belangrijk deel aanvulden 

dan wel doorbraken.
220 

 

Het geïnstitutionaliseerde onderwijs als plaats waar kennis werd geproduceerd, 

legitimeerde de eisen van de vrouwen, in het bijzonder op het gebied van de efficiënte 

indeling en inrichting van het woongedeelte. De rijksopleidingsschool voor 

landbouwhuishoudleraressen ‘Nieuw Rollecate’ in Deventer had berekend hoeveel tijd 

en energie bespaard zou kunnen worden in de nieuwe boerderijen ten opzichte van de 

oude. Sommige van de resultaten, waarvoor het huishoudelijke werk in verschillende 

stappen was gedeconstrueerd, werden gepubliceerd in ‘Het aandeel der vrouw bij de 

wederopbouwboerderijen’: 

‘Zo betekent b.v. een aanvoer van dweil- en waswater op de eerste verdieping een 

besparing van 43 uren per jaar gerekend naar 10 emmers per week á 10 kg water over een 

afstand van 5 meter [die men zou moeten maken als men de emmers via de trap naar 

boven zou moeten brengen zoals in de oude boerderijen]. Hetzelfde geldt ten aanzien van 

de afvoer op de eerste verdieping. Komt de kelderdeur niet in de keuken uit en loopt men 

naar schatting dagelijks 10 x naar de kelder over een afstand van 2 ½ m. heen en terug, 
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dan wordt dat per dag 50 m. Bovendien maakt men daarbij telkens twee deuren open. 

Hierop is te beperken door de kelderdeur in de keuken te laten uitkomen.’
221

 

 

En, om nog een ander voorbeeld te noemen dat van belang bleek: de invoering van 

centrale verwarming zou 3750 werkminuten (62,5 werkuren) per jaar besparen omdat de 

boerinnen dan geen kachels meer hoefden te stoken.
222

 

Hiermee werd een analytische dimensie toegevoegd aan de ervaringskennis die in 

deze vorm niet nieuw was.  

 

5.5.4 Rationalisering van het huishouden 

 

Zoals elders hield men zich ook in Nederland sinds het begin van de jaren twintig bezig 

met het rationele huishouden. Uitgangspunt waren de publicaties van de Amerikaanse 

Christine Frederick, die ervoor pleitte om inzichten uit de bedrijfseconomie toe te 

passen op het huishouden; de huisvrouw moest optreden als een manager en werken 

volgens een efficiënt werkschema.
223

 In 1928 verscheen onder de titel ‘De denkende 

huisvrouw. Nieuwe inzichten’ een Nederlandse vertaling van Fredericks boek 

‘Household Engineering. Scientific Management in the Home’ uit 1915.
224

 Ook het 

werk over de ‘neue Haushalt’ van de Duitse econome Erna Meyer, waarin zij – 

concreter dan Frederick – liet zien wat rationalisering in de huishoudelijke praktijk 

betekende en waarin zij de huishoudelijke arbeid in deeltaken opdeelde, verscheen in 

1929 in het Nederlands als ‘De nieuwe huishouding’.
225

 Theda Mansholt (1879-1956), 

directrice van het opleidingsinstituut ‘Rollecate’ en tante van de latere minister Sicco 

Mansholt, had het voorwoord van deze Nederlandse versie geschreven. Dit laat al 

vermoeden welke belangrijke rol rationalisering van het huishouden op deze school zou 

gaan spelen. In 1930 werd het lesprogramma op de ‘Rollecate’ aangepast aan het ‘goed-

doordacht-huishouden’ zoals Theda Mansholt, een van de belangrijkste voorvechters 

van de rationalisering, het noemde.
226
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Rationalisering betekende ook aandacht voor de keukeninrichting. Op basis van 

het concept van ‘efficiency’ had Frederick een keuken ontworpen die klein, 

overzichtelijk en praktisch was ingericht met als doel dat de huisvrouw haar 

werkzaamheden in een logische volgorde en zonder veel heen en weer geloop, bukken 

en rekken kon verrichten.
227

 In Duitsland vond dit concept in 1926 navolging in het 

beroemde keukenontwerp van de architecte Margarete Schütte-Lihotsky, de Frankfurter 

Küche. In Nederland werd, nadat op verschillende plekken en manieren 

geëxperimenteerd was, een rationele keuken ontworpen die de firma Bruynzeel in 1938 

in serieproductie nam.
228

 Het ontwerp hield rekening met de gebruikseisen van 

huisvrouwen. Efficiëntie, hygiëne en comfort stonden voorop. De basiselementen 

bestonden uit een aanrecht met twee onderkasten en in het midden een gootsteen. Vaak 

zat bovenin de rechterkast een uitschuifbare snijplank. Gootsteen en aanrechtblad waren 

van kunststeen, en onder de gootsteen was een rekje om emmers en dergelijke op te 

zetten. Deze basisopstelling kon aangevuld worden met meer onderkasten, bovenkasten, 

grote staande kasten en ook pannenrekken. Door gestandaardiseerde afmetingen en 

uitwisselbaarheid van de elementen kon de keuken gemakkelijk toegepast worden in de 

bouw.  

De ‘Bruynzeelkeuken’ kwam terecht in veel naoorlogse sociale woningbouw, 

vaak echter niet in de oorspronkelijke versie maar in kleinere, eenvoudiger en 

goedkopere uitvoeringen. Ook in boerderijen werden ‘Bruynzeelkeukens’ ingebouwd. 

De mogelijkheid om de losse keukenelementen op verschillende wijze, al naar gelang 

de beschikbare ruimte, te combineren was daarbij een groot voordeel.
229

 In boerderijen 

kwamen immers verschillende keukentypes voor, zowel werkkeukens als woonkeukens 

met twee functies (keuken en woonkamer) in één ruimte, waardoor er soms meer en 

soms minder plek beschikbaar was voor de inrichting. Dit gold ook voor de 

wederopbouwboerderijen. De studiecommissies hadden zowel argumenten voor de 

werkkeuken als argumenten voor de woonkeuken geïnventariseerd. De uiteindelijke 

keuze ‘zal afhangen […] van wat gebruikelijk is in een bepaalde streek, van de grootte 

der woning en de financiële draagkracht der a.s. bewoners’, kondigde Wiersma-
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Risselada aan in ‘Het aandeel der vrouw bij de wederopbouwboerderijen’. Ook stelde ze 

een derde versie voor: een woonkamer met aangrenzende keukennis die afgesloten kon 

worden met een schuifdeur of gordijn.
230

 Al deze drie mogelijkheden werden bij de 

wederopbouw daadwerkelijk gerealiseerd waarbij de eerste twee het meest 

voorkwamen.
231

 We kunnen ervan uitgaan dat bij de inrichting lang niet altijd de 

‘Bruynzeelkeuken’ werd toegepast, maar wel dat de keukeninrichting in de 

wederopbouwboerderijen hetzelfde principe van efficiëntie, hygiëne en comfort volgde. 

Dat werd aanbevolen in ‘De boerin en haar huis’ waarin nauwkeurige details waren 

opgenomen, onder andere voor wat betreft aanrecht en gootsteen. Deze moesten een 

hoogte hebben van 75-85 centimeter, het aanrecht moest minstens 200 centimeter lang 

zijn, de lengte van de gootsteen 60 centimeter en de afstand van de goed verchroomde 

kraan tot de gootsteen 50 centimeter. Deze moest van graniet, asbestcement, kunststeen, 

roestvrij staal of geglazuurd aardewerk zijn en de hoeken dienden hol gelegd te worden. 

Naast de gootsteen kon een vast zeepbakje in tegelvorm in de muur worden 

aangebracht. De afstand tot het fornuis en de keukenkasten moest zo gering mogelijk 

zijn.
232

 

 

5.5.5 Effecten op de wederopbouw 

 

Dat de twee bovengenoemde brochures daadwerkelijk gebruikt zijn bij de wederopbouw 

en de eisen van de plattelandsvrouwen voor een aanzienlijk deel gerealiseerd werden, 

blijkt niet alleen uit de interviews die ik met architecten van de wederopbouw gevoerd 

heb,
233

 maar is ook te zien in de enkele niet-verbouwde wederopbouwboerderijen die 

nog in Nederland staan. De boerderijen verschilden weliswaar per streek, omdat bij de 

wederopbouw in de meeste gevallen traditionele vormen werden toegepast, maar er 

waren bepaalde karakteristieken die in het hele land voorkwamen. Achter de voordeur 

van het woongedeelte bevond zich meestal een gang met een lambrisering van 

betonemaille die gemakkelijk schoongehouden kan worden. Vanuit deze gang – de 
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woning is hierdoor redelijk tochtvrij – kan men de kamers bereiken. Dit zijn op de 

benedenverdieping een werk- of woonkeuken met aanrecht met gootsteen en meerdere 

(inbouw)kasten, één of twee woon-, zit- of werkkamers, vaak met inbouwkasten, soms 

een slaapkamer, soms een badcel, een toilet en een spoelkeuken als verbinding tussen 

het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte. Op de bovenverdieping zijn meerdere 

slaapkamers die over inbouwkasten en soms over een wasbak beschikken. Soms is er 

ook een badkamer. De slaapkamers hebben allemaal een rechtstreekse verbinding met 

een overloop of portaal waarop de trap uitkomt. Verdiepingshoogtes van minstens 2,50 

meter en grote ramen zorgen voor voldoende verlichting en ventilatie. Door 

spouwmuren zijn de boerderijen goed geïsoleerd. 

Aangezien de oude verwoeste boerderijen gemiddeld zo’n 65 jaar oud waren, 

betekende de wederopbouw vaak ingrijpende vernieuwingen. Dit betrof vooral kleine 

bedrijven die voor de oorlog bijvoorbeeld nog woongedeeltes van halfsteensmuren 

zonder trasraam
234

, tegelvloeren in het zand, lage verdiepingshoogtes, bedsteden, 

slaapplekken op open zolders en onvoldoende verlichting en ventilatie hadden: ‘Slechts 

enkele der voornaamste gebrekken, welke de woningen aankleven’, zoals A.D van Eck 

benadrukte.
235

 En ook met de stallen was het vaak slecht gesteld geweest. Het verbaast 

in deze context dan ook niet dat sommige boerengezinnen het betreurden om geen 

verwoeste boerderij te hebben en dus niet in aanmerking kwamen voor wederopbouw. 

Bij de realisatie van de eisen van de boerinnen waren er wel zekere restricties: 

terwijl de boerinnen idealiter uitgingen van elektriciteit was 28 procent van de 

Nederlandse boerderijen in 1947 nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit 

veranderde in de meeste regio’s ook niet direct met de wederopbouw. Weliswaar was 78 

procent ook niet aangesloten op het algemene waterleidingssysteem,
236

 maar dat 

betekende niet dat er niet ook waterleidingen en sanitaire inrichtingen ingebouwd en in 

gebruik genomen konden worden. Immers kon met eigen (elektrische) pompsystemen 

water in omloop gebracht worden. De ‘luxelijst’ van het BWB/de Afdeling 

Boerderijenbouw kon verdere beperkingen betekenen. Al eerder in dit boek is uitgelegd 
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dat deze ‘luxelijst’ opgesteld was om de wederopbouw financieel mogelijk te maken. 

Hierop werden alle extra’s vermeld die, indien gewenst, in ieder geval door de eigenaar 

zelf, en dus zonder ondersteuning door de overheid, betaald moesten worden. De extra’s 

betroffen ook het woongedeelte, ik noem hier enkele voorbeelden: centrale verwarming 

tenzij voorheen aanwezig; meer dan één toilet in de woning; badkuipen en dubbele 

(vanaf 1950 ook enkele) wastafels tenzij voorheen aanwezig; elektriciteitsleidingen 

tenzij voorheen aanwezig; meer dan één lichtpunt en één stopcontact in 

woonvertrekken, met uitzondering van de woonkeuken waar twee lichtpunten konden 

komen en de ‘voornaamste woonvertrekken’ waar twee stopcontacten mochten worden 

aangebracht; lichtpunten in kasten.
237

  

 

5.5.6 Resumé 

 

De wederopbouw van boerderijen werd door de boerinnenorganisaties als kans gezien 

om boerenwoningen grondig te verbeteren en om daarbij de boerinnen zelf aan het 

woord te laten komen en te activeren. 

De door de studiecommissies verzamelde eisen aan de wederopbouw waren 

gebaseerd op ervaringskennis die boerinnen door jarenlange werkervaring hadden 

opgedaan. Anderzijds lag er kennis aan ten grondslag die door genderspecifieke 

landbouwhuishoudopleidingen was ontstaan. De opleidingen propageerden een 

gendersegregatie langs de scheidslijn tussen huishouden en bedrijf die bij de 

wederopbouw bleek uit de onvoorwaardelijke focus op het woongedeelte en hierdoor 

zelfs nog versterkt werd. Boerinnen die geen lid waren van de 

plattelandsvrouwenverenigingen, of op een andere manier contact hadden met de 

verenigingen of met het landbouwhuishoudonderwijs, werden naar alle 

waarschijnlijkheid niet ondervraagd over de wederopbouw. De verenigingen en het 

landbouwhuishoudonderwijs waren toonaangevend; het waren leden van 

plattelandsvrouwenverenigingen en leraressen die de centrale rol innamen bij het 

inventariseren, selecteren, aanvullen en beschikbaar stellen van de eisen aan de 

wederopbouw. Daarmee zijn zij te zien als elites die de eisen aan de wederopbouw 
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uiteindelijk bepaald hebben. De modernisering en rationalisering van de boerderijen 

stond hierin centraal. In deze samenhang werd dan ook afstand gedaan van traditionele 

boerderijvormen. In de publicatie ‘De boerin en haar huis’ van 1949 is weliswaar een 

hoofdstuk opgenomen met een beschrijving van historische boerderijtypen in 

Nederland, maar dit is gedaan om de lezeressen er juist van te overtuigen dat deze typen 

om nieuwe oplossingen vroegen. Bij de modernisering zou men kunnen ‘dóórbouwen 

[…] op een oer-oude boeren-traditie’ door te streven naar eenzelfde ‘sterke, eerlijke en 

natuurlijke geest’, maar zeker niet door oude vormen te kopiëren, wat weinig anders zou 

zijn dan een ‘naäpen’, een ‘ijdel spel, geesteloos en zonder diepere inhoud’.
238

 De 

eerder geciteerde tirades van Goudswaard over de streekeigen wederopbouw in de 

context van zijn pleidooi voor de gelede boerderij in 1950 doen hieraan herinneren. En 

het verbaast dan ook niet dat hij de – volgens hem – voorbeeldige houding van de 

vrouwelijke actoren bij de wederopbouw prees.
239

 Er kan hier echter niet uitgegaan 

worden van een homogene houding: zo waren er provinciale studiecommissies die 

adviseerden om de streektypische boerderijen te behouden. En enkele jaren later 

verscheen in ‘De Plattelandsvrouw’ een artikel waarin ‘moderne boerderijen volgens de 

oude traditie’ worden aangeprezen – de actuele praktijk zou bewijzen dat streektypen 

heel goed aan moderne eisen zouden kunnen worden aangepast.
240

 

Gestuurd of tenminste toch wel geadviseerd door de bovengenoemde elites 

konden boerinnen in het kader van de wederopbouw de rol van coproducenten van de 

boerenwoningen innemen. Hetzelfde bedoelde een journalist van de ‘Nieuwe 

Rotterdamse Courant’ in 1946 toen hij sprak over de boerin als souffleuse van de 

architect.
241

 Er werd op verschillende manieren ‘gesouffleerd’: door invloed uit te 

oefenen op de richtlijnen van de wederopbouw en door individuele onderhandelingen 

met architecten en aannemers, waarbij de twee hier beschreven publicaties als 

handleiding dienden. Eerder, in 1934, was de brochure ‘De plattelandswoning’ 

verschenen, tevens bedoeld als handleiding voor de bouw en inrichting van het 
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woongedeelte van de boerderij. Het betreft een publicatie van H.A. de Vries, lerares aan 

de Rijkslandbouwhuishoudschool ‘Nieuw Rollecate’, en de architect Jan Jans. Aan het 

voorwoord had Theda Mansholt meegeschreven. Uit het taalgebruik van deze brochure 

valt af te lezen dat de taak van vrouwen voornamelijk gezien werd in het juiste gebruik 

van het woongedeelte. Het bouwen was een zaak van (mannelijke) architecten. En deze 

werden door Jans en De Vries duidelijk gevraagd om streekeigen hoofdvormen te 

bouwen.
242

 In de publicaties die hierboven zijn besproken, is dit geen punt van 

discussie. 

Terwijl ‘Het aandeel der vrouw bij de wederopbouwboerderijen’ uit 1946 

uitsluitend gericht was op de wederopbouw, moesten met ‘De boerin en haar huis’ ook 

diegenen bereikt worden die ‘in de toekomst zich hebben bezig te houden met het 

ontwerpen, bouwen en inrichten van boerenwoningen’.
243

 Na de wederopbouw van de 

verwoeste boerderijen zou de interesse in de woningbouw bij de plattelandsvrouwen 

nog toenemen; vanaf de late jaren veertig organiseerden de 

plattelandsvrouwenorganisaties regelmatig tentoonstellingen en speciale 

voorlichtingsavonden over praktische woningen en inrichtingen en het doelmatige 

gebruik daarvan. Zo bijvoorbeeld ook in Zeeland na de watersnoodramp van 1953.
244

 

Ook werden, ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening, in verschillende delen van het land modelwoningen ingericht. De 

voorlichting werd verzorgd door leraressen en speciale huishoudconsulentes.
245

 In 1956, 

toen ook de laatste verwoeste boerderijen wederopgebouwd waren, verscheen een 

tweede bewerkte druk van ‘De boerin en haar huis’. C.W. Willinge Prins-Visser, 

hoogleraar bij de in 1952 opgerichte opleiding landbouwhuishoudkunde aan de 

Wageningse Landbouwhogeschool, had voor deze tweede druk aanvullingen 

verzorgd.
246

 De opleiding speelde een belangrijke rol bij de huishoudelijke voorlichting 

in het kader van de streekverbetering vanaf het midden van de jaren vijftig. Er kan van 

uitgegaan worden dat de eisen van de plattelandsvrouwen, die voor de wederopbouw 
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verzameld waren, ook in dit kader van betekenis bleven – een aanname die eerder 

verwoord is door historicus Erwin H. Karel.
247

  

Een vergelijking met de activiteiten van vrouwen op het gebied van de 

woningbouw in de stad laat zien dat de strategieën van de Nederlandse Vereniging van 

Huisvrouwen en van vrouwenadviescommissies in de woningbouw, die gericht waren 

op de stedelijke context, kort na de Tweede Wereldoorlog overeenkomsten vertonen 

met de strategieën van de plattelandsvrouwen.
248

 Een nauwere samenwerking tussen de 

plattelandsvrouwen en de vrouwen in de steden kan in het kader van de wederopbouw 

echter niet aangetoond worden.  

 

5.6 De wederopbouw van boerderijen als beschavingsoffensief 

 

Modernisering en rationalisering stonden voor de landbouworganisaties over het 

algemeen voorop bij de wederopbouw. Wederopbouwboerderijen moesten een 

eigentijdse bedrijfsvoering toelaten, waarvoor de traditionele streektypen ook wel 

verlaten mochten of moesten worden – dit standpunt tekende zich in de loop van de 

wederopbouw (met uitzonderingen) steeds duidelijker af. Maar het ging er niet slechts 

om dat de nieuwe boerderijen een eigentijdse bedrijfsvoering moesten tóelaten: de 

nieuwe boerderijen vroegen ook om deze eigentijdse bedrijfsvoering of dwongen deze 

zelfs af. Hierin toont zich de interactie en reciprociteit tussen mensen en artefacten: 

enerzijds vormen de mensen de objecten en geven betekenissen, anderzijds beïnvloeden 

de objecten de mensen, zowel door hun fysieke verschijningsvorm als door hun 

betekenissen.
249

 Ook de levensgewoonten en de levensstijl van de boerengezinnen 

konden door de nieuwe boerderijen beïnvloed worden. Dit is aan te tonen aan de hand 

van enkele voorbeelden op het gebied van gezin, 

gezondheid/lichaamsverzorging/hygiëne en moraal: de rationalisering van de woning 

moest leiden tot tijdsbesparing in het huishoudelijk werk van de boerinnen en daarmee 

tot meer tijd voor het gezin, dat gekoesterd diende te worden,
250

 en meer tijd voor 

persoonlijke vorming. Slaapkamers (in plaats van bedsteden en het slapen op open 
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zolders) en voldoende wasgelegenheid in het woongedeelte moesten tot goede 

gezondheid en lichaamshygiëne en -verzorging leiden. Aparte badkamers moesten de 

intimiteit van het lichaam beschermen evenals aparte slaapkamers voor meisjes en 

jongens.
251

 Deze elementen van de wederopbouwboerderijen konden veranderingen in 

de gedragspatronen van de boerengezinnen teweeg brengen. Maar dat gebeurde zeker 

niet altijd meteen: soms was er weerstand. Zo beschikte een deel van de 

wederopbouwboerderijen wel over een doucheruimte. (Bij afwezigheid van 

waterleidingen was er een douche-emmer die omhoog getild werd en dan via een 

handgreep het water liet uitstromen.) Deze ruimte werd echter graag voor andere 

doeleinden gebruikt: ‘In de practijk blijken ze zeer geschikt voor het opbergen van 

speelgoed, begonia’s of klaverzaad,’ berichtte Rijkslandbouwconsulent voor 

Boerderijbouw G.J.A. Bouma en hij lichtte voor over het juiste gebruik van deze 

ruimte.
252

 Een tweede typerend voorbeeld: de traditionele ‘mooie kamer’, ook wel 

‘goede kamer’ of ‘pronkkamer’, die nog te vinden was in de oude boerderijen, vond 

A.D. van Eck overbodig. Hij was van mening dat iedere kamer in de woning dagelijks 

gebruikt zou moeten worden, zoals hij in 1944 meedeelde.
253

 Omdat de ‘mooie’ kamer 

een representatieve functie had, werd deze echter slechts gebruikt voor het ontvangen 

van notabele bezoekers of op hoogtijdagen. Om deze reden lieten veel 

wederopbouwboerderijen van de tweede wederopbouw dan ook geen ruimte toe voor 

deze functie. Het blijkt daarentegen dat sommige boerengezinnen wél een kamer in de 

boerderij tot ‘mooie kamer’ verklaarden en daarvoor afstand deden van de woonkamer, 

waarmee zij vasthielden aan een betekenisvol woonritueel.
254

 De bouwtechnische 

veranderingen liepen hier op de sociaal-culturele aanpassingen voor en er was meer 

voorlichting nodig. 

Het betrof een beschavingsoffensief. Ondersteund door voorlichting – die boeren 

en boerinnen (als een vorm van nazorg) vertrouwd maakte met de werkwijze van de 

boerderijen – moesten de wederopbouwboerderijen bijdragen aan de modernisering van 

de landbouw en tegelijkertijd aan de ‘verhoging van het algemeen welzijn op het 
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platteland’. Dit laatste op initiatief van de boerinnenorganisaties. In het kader van de 

streekverbetering zou deze verhoging van het algemeen welzijn vanaf de tweede helft 

van de jaren vijftig structureel en breed worden aangepakt – in een samenwerking 

tussen het Ministerie van Landbouw, de voorlichtingsdiensten en de 

landbouworganisaties en met ondersteuning van de Wageningse sociologen.
255

 

Er was nog een ander ‘hoger doel’ dat zich in de voorlichting van de 

landbouworganisaties over de wederopbouw aftekende en dat met het bovengenoemde 

samenhing: de versterking van de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van boeren en 

boerinnen. Hier kondigt zich het doel van een omvattende mentaliteitsverandering van 

boeren en boerinnen aan, zoals deze later een centraal aandachtspunt van de 

streekverbetering zou zijn: boeren en boerinnen moesten op de ‘smaak van de 

modernisering’ gebracht worden en zich niet slechts open stellen voor modernisering, 

maar vooral zelf actief worden.
256

  

 

5.7 Van theorie naar praktijk: visies en ervaringen van de gedupeerde boeren en 

boerinnen 

 

In deze paragraaf wordt de grootste groep van actoren van de wederopbouw behandeld: 

de groep van de individuele gedupeerde boeren en boerinnen. Uit het voorafgaande 

bleek reeds dat het Bureau Wederopbouw Boerderijen/de Afdeling Boerderijenbouw de 

gedupeerden ruimte gaf bij de wederopbouw. Zij mochten de architect bepalen en er 

was de mogelijkheid om – bij alle restricties die de financiering en de richtlijnen van de 

wederopbouw vastlegden – de bouwplannen met de architecten, aannemers en 

ambtenaren van het Bureau Wederopbouw Boerderijen/de Afdeling Boerderijenbouw 

ter plekke te bespreken en samen te ontwikkelen. Bovendien waren boeren en boerinnen 

vertegenwoordigd in de provinciale adviescommissies van de wederopbouw. En niet in 

de laatste plaats moesten de bestekken en bouwplannen van de architecten door een 

handtekening van de gedupeerden voor aanbesteding goedgekeurd worden. Blijft de 
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vraag of en hoe boeren en boerinnen dit als kans gebruikten om zich in de 

wederopbouw te mengen en in hoeverre zij zelf het initiatief namen. Welke rol speelde 

daarbij de voorlichting door de landbouworganisaties en landbouwinstituties op het 

gebied van modernisering? Was er ook draagvlak voor de ideeën van de voorstanders 

van een traditionele wederopbouw die in hoofdstuk vier aan bod zijn gekomen? 

De boeren en boerinnen hadden het verlies van de oude boerderijen meegemaakt, 

zij beleefden de daadwerkelijke wederopbouw van zeer nabij en zij waren het die in de 

nieuwe boerderijen gingen wonen en werken. De wederopbouw was niet slechts theorie, 

maar ook praktische werkelijkheid. Dat betekende dat kwesties van de wederopbouw op 

een andere manier raakten en op een andere manier werden onderhandeld dan tot nu toe 

beschreven. Daarom komt in deze paragraaf zowel aan bod hoe de gedupeerden zich 

mengden in het debat en de wederopbouw trachtten te beïnvloeden als ook hoe zij de 

wederopbouw en de wederopbouwboerderijen ter plekke beleefden. Er blijken 

spannende wisselwerkingen. 

 

Bronnen en methodiek 

 

Om uitlatingen te kunnen doen over de gedupeerde boeren en boerinnen kan nauwelijks 

teruggegrepen worden op eerdere studies. Bovendien betreft het een 

ervaringsgemeenschap die weinig schriftelijke documenten heeft achtergelaten. Daarom 

is het moeilijk om geschikte bronnen te vinden die een beeld geven. De reeds eerder 

behandelde landbouwkranten en enkele bewaarde brieven van boeren aan het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen geven wel enige informatie. Omdat zowel een deel van de 

krantenberichten als ook de brieven geschreven zijn om klachten te uiten, geven zij 

echter slechts een eenzijdig beeld. Een andere bron zouden egodocumenten zoals 

dagboeken en agenda’s kunnen vormen, maar in het kader van dit onderzoek konden 

maar weinig egodocumenten opgespoord worden. Wel heb ik gebruik kunnen maken 

van semi-gestructureerde oral history-interviews met betrokken boeren en boerinnen, 

boerenzoons en boerendochters. Er zijn in totaal vijftien interviews over de eerste 

wederopbouw en zestien interviews over de tweede wederopbouw gevoerd. De 

interviews over de eerste wederopbouw zijn verdeeld in zeven over de wederopbouw in 

de regio van de Grebbelinie en acht over de wederopbouw in Mill en omgeving. Over 

de Grebbelinie sprak ik met drie mannen en vier vrouwen. In Mill waren bij twee 
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interviews telkens twee gesprekspartners aanwezig zodat ik met twee mannen en acht 

vrouwen heb gesproken. De interviews over de tweede wederopbouw betreffen vijf 

interviews over de Grebbelinie, twee over Groesbeek, drie over Walcheren, twee over 

Noord-Brabant en Limburg, twee over Friesland, een over Zuid-Holland en een 

interview over Zuid-West-Gelderland. Ik sprak met vijf vrouwen en met twaalf mannen 

omdat bij een interview twee gesprekspartners aanwezig waren. De boeren en boerinnen 

die ik sprak, waren afkomstig van middelgrote en vooral van kleine gemengde 

bedrijven. De ongelijke verdeling van de interviews, zowel wat de regio’s als wat 

gender betreft, heeft te maken met de manier waarop de gesprekspartners zijn gevonden 

en geselecteerd en met het kader waarin de interviews hebben plaatsgevonden.  

Via oproepen in kranten, via historische verenigingen en landbouworganisaties en 

via de sneeuwbalmethode heb ik potentiële gesprekspartners gezocht. Daarbij zocht ik 

zowel specifiek in de Grebbelinie om een breed beeld te krijgen van de eerste 

wederopbouw als landelijk voor de tweede wederopbouw. Op basis van oriënterende 

voorgesprekken heb ik een keuze gemaakt wie ik zou interviewen. Bij deze keuze was 

het van belang dat de getuigen gedetailleerd en omvangrijk konden vertellen. Een pre 

was als zij actief, als jonge volwassenen, aan de wederopbouw hadden deelgenomen. 

Uiteindelijk heb ik via deze weg zeventien interviews gevoerd. En wel vooral met 

boeren, omdat maar weinig vrouwen op mijn oproepen hadden gereageerd. Ik kon voor 

deze studie verder gebruik maken van interviews die ik in een ander kader, het 

programma ‘Erfgoed van de Oorlog’ van het Ministerie van VWS, had gevoerd. Het 

betreft veertien interviews die ik met boerinnen en boerendochters over het leven in 

noodvoorzieningen en wederopbouwboerderijen in Mill, Groesbeek en de Grebbelinie 

voerde. Doel was om juist vrouwen te laten spreken over de periode van verwoesting en 

wederopbouw, waarbij de bijzondere focus lag op huiselijkheid en sociale bindingen 

tijdens en na de oorlog. 

De interviews vonden meestal bij de gesprekspartners thuis plaats. Om de 

herinneringen te stimuleren zijn samen bouwtekeningen van de 

wederopbouwboerderijen en reconstructieschetsen van de oude boerderijen (kopieën uit 

het archief van het BWB), foto’s en andere herinneringsobjecten bekeken. Als de 

gesprekspartners nog steeds op de wederopbouwboerderij woonden, werd ik op de 

boerderij rondgeleid.  
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Ik spreek in deze studie bewust van gesprekspartners en niet van 

interviewpartners omdat deze terminologie het interactieve proces van de interviews die 

ik heb gevoerd, goed weergeeft. De interviews duurden gemiddeld tweeënhalf uur. Alle 

interviews zijn opgenomen (audio- of video-opnames) en op enkele uitzonderingen na 

(om inhoudelijke redenen) volledig getranscribeerd.
257

 

De interviews zijn een zelf gegenereerde bron die volstrekt anders is dan de 

overige bronnen in deze studie. De verhalen over de verwoesting en de wederopbouw 

werden mij verteld als episodes uit de levensverhalen van de gesprekspartners. 

Subjectieve beleving, perceptie en betekenisgeving kwamen daarbij goed aan bod. In 

het kader van oral history worden verhalen ook bij wijze van reconstructie verteld, 

gestimuleerd door de onderzoeker. De verhalen zijn door een proces van herinneren, 

vergeten, selecteren en interpreteren gegaan en getekend door het heden.
258

 Zij zijn 

ingebed in een collectieve herinnering en beïnvloed door kennis en gevoelens van later. 

Zo houden zich veel van de door mij geïnterviewden na hun pensionering bezig met de 

eigen en met de nationale en regionale geschiedenis, inclusief de collectieve herinnering 

eraan en inclusief publieke verklaringspatronen. Op basis hiervan plaatsen zij oorlog en 

wederopbouw in hun levensverhaal.
259

 Dat heeft impact op de verhalen die zij mij 

vertelden: bewust en onbewust werd gerelateerd aan de nationale en regionale 

geschiedenis en aan oorlogs- en wederopbouwervaringen van anderen. De inhoud van 

de interviews werd ook daardoor gekenmerkt, dat de meeste gesprekpartners de 
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wederopbouwperiode als oudere kinderen of jonge volwassenen hadden meegemaakt, 

wat hun perspectief bepaalde. Soms was een jeugdig enthousiasme te beproeven voor 

wat nieuw en daarom spannend was in de betreffende periode.
260

  

De verhalen die ik verzameld heb, verduidelijken exemplarisch historische 

processen. De kracht ligt erin dat de vertellers persoonlijke ‘Nähe zum Gegenstand’ 

hadden.
261

 Bij alle heterogeniteit geven hun verhalen duidelijk algemene tendensen aan 

– vaak hoorde ik dezelfde of sterk op elkaar lijkende verhalen. Waar dat mogelijk is, 

worden de verhalen in de volgende paragrafen gecombineerd en geconfronteerd met 

andere bronnen. 

 

5.7.1 Noodvoorzieningen 

 

Het wonen en werken in noodvoorzieningen is te beschouwen als betekenisvolle 

overgangsfase tussen verlies en wederopbouw. Deze fase was mede bepalend voor de 

visies van de gedupeerden op modernisering en traditie en tevens voor hun vertrouwen 

in het werk van het Bureau Wederopbouw Boerderijen. In deze paragraaf wordt daarom 

stilgestaan bij de noodvoorzieningen voordat in de volgende paragraaf de aandacht 

uitgaat naar de wederopbouw. 

 

Het eerste noodherstel 

 

Om de boerenbedrijven na de verwoestingen in de meidagen van 1940 te kunnen 

voortzetten, was het noodzakelijk om noodboerderijen (noodwoningen en noodstallen) 

op te richten. Eerst waren het vooral de boeren zelf die noodwoningen en -stallen 

bouwden. Daarbij maakten zij vaak gebruik van het zogenoemde stelling- of 

defensiehout, de met carbolineum bewerkte houtplanken uit de stellingen van de 

Grebbelinie en de Peel-Raamstelling die nu geen functie meer hadden. Golfplaten 

dienden als daken. Ook kippenhokken, bakhuizen of varkensstallen werden tot 

noodwoningen omgeturnd (afb. 5.13). Totdat de noodbehuizingen klaar waren, 

woonden boerengezinnen vaak bij gastgezinnen (meestal bevriende gezinnen of familie) 

in. Het vee, voor het geval het niet geëvacueerd was, niet verloren was gegaan of al 
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weer teruggebracht was van de evacuatie, kon in de wei staan – in verband met het 

lente- en zomerseizoen was er nog niet onmiddelijk behoefte aan noodstallen. Het 

oogsten ging, voor zover het land niet verwoest was door inundatie, in 1940 meestal 

gewoon door. Het ‘Amersfoortsch Dagblad’ berichtte in juli 1940:  

‘’t Zijn haast onbegrijpelijke noodtoestanden. Maar wát ook gebeurt: alle boeren – óók zij 

die hun hoeve en vee verloren – zijn bezig met het inhalen van den oogst [...]. [...] de boer 

heeft nog nimmer alle hoop laten varen en ook thans blijft hij doorwerken, ondanks alle 

moeilijkheden. Dat hem daarbij van overheidswege den grootst mogelijken steun wordt 

verleend, is een vanzelfsprekende hulde aan zijn zin voor nijverheid en plichtbesef. Zoo 

zal – naar wij hopen – de boerenstand ook in de toekomst onze meest vaderlandsche 

nijverheid een hechte steunpilaar blijven. Voor de economische welvaart van ons gansche 

volk.’
262

  

 

Hieruit blijkt tevens dat de landbouw werd voorgesteld als fundament van de nationale 

economie en de boerenstand als standvastig fundament van de natie. De passage is 

tegelijkertijd als oproep aan de gedupeerde boeren (en andere gedupeerden) te 

interpreteren om met goede moed door te gaan. De passage herinnert daarmee aan het 

motto ‘En de boer hij ploegde voort’ uit de ‘Ballade van den boer’ (1935) van 

Werumeus Buning, dat geregeld publiekelijk verkondigd werd, ook door het BWB in 

het kader van de informatievoorziening over de wederopbouw.
263

  

Het Bureau Wederopbouw Boerderijen zorgde voor de winter van 1940/1941 voor 

de verbetering van circa honderd noodwoningen, maakte ze dubbelwandig, waterdicht 

en ‘meer bewoonbaar’.
264

 Ook werden onder regie van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen zo’n vijftig stenen noodwoningen opgetrokken en zo’n tweehonderd 

noodstallen voor 4200 stuks vee. Naast nieuw materiaal werd hiervoor tevens het hout 

van de stellingen gebruikt, waarvoor de Duitse autoriteiten toestemming hadden 

gegeven. Ook het overgebleven materiaal van de verwoeste boerderijen diende als 

bouwmateriaal.
265
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Het BWB had drie typen noodstallen ontwikkeld voor gemengde bedrijven.
266

 

Een kleine stal voor zes koeien en een paard met een gang aan de zijkant van 9 meter 

lengte; een middengrote stal voor 28 koeien, vier paarden en een stier met een 

middengang en een bergruimte van 21 meter lengte; en een grote stal voor 48 koeien, 

paarden, varkens en een stier met een middengang, een bergruimte en een opslagplaats 

voor wagens van 33 meter lengte. Terwijl de grote stal muren van halfsteens metselwerk 

had, werden de kleine en de middelgrote stal voorzien van wanden van 2,5 cm dikke 

dempo-platen, brandvrije isolatieplaten van houtwolcement. Dit materiaal werd in een 

fabriek in Barneveld geproduceerd; het ging hierbij om één van de weinige 

plaatmaterialen van Nederlandse herkomst.
267

 Het zullen vooral de kleinere stallen zijn 

geweest die gebouwd werden: de in 1940 zwaarst getroffen gebieden Gelderse Vallei 

(Grebbelinie) en Mill hadden zandgronden en er waren weinig grote bedrijven. De van 

de stallen gescheiden noodwoningen waren tussen de 6,5 en 16 meter lang en tussen de 

4,6 en 4,9 meter breed en hadden één verdieping. Zij beschikten allemaal over een 

kleine keuken met schouw, over een woonkamer met inbouwkasten en over een aantal 

slaapkamers, variërend tussen een en vier. De ingang bestond telkens uit een portaal dat 

over een wc beschikte. Als er al elektriciteit was geweest voor de oorlog kregen ook de 

noodwoningen elektriciteit. 

Bij de aanschaf van noodzakelijke inboedel werden de boerengezinnen geholpen 

door lokaal georganiseerde hulpacties, door het Ned. r.k. Huisvestingscomité of door de 

Winterhulp.
268

 Vaak schoten ook familie en vrienden te hulp. Sommige boerengezinnen 

kochten een nieuwe inboedel. 

Hoe hebben de boerengezinnen de noodvoorzieningen ervaren? Veel 

noodwoningen, en in het bijzonder de door de boeren zelf gebouwde noodwoningen, 

                                                                                                                                               
Terwijl de bouw van noodvoorzieningen in Nederland uiteindelijk gezien werd als taak van het Bureau 
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waren klein, donker, in de zomer zeer warm en in de winter zeer koud.
269

 In de huidige 

herinneringen is in het bijzonder de strenge winter van 1940/1941 vast verankerd. ’s 

Nachts, wanneer er niet gestookt werd, bevroor het water in de waterketels en in de 

stallen bevroor het voer van de koeien. Om het in de klamme en koude bedden ’s nachts 

warm te krijgen werden heet gemaakte stenen onder de dekens gelegd en kroop men 

dicht bij elkaar. Voor de meerderheid van de geïnterviewde vrouwen staat een beeld 

centraal dat dermate geïncorporeerd is dat het tot lichamelijke reacties in het heden 

leidt: het doen van de was met wasborden en de ijskoude handen die de vrouwen daarbij 

kregen. ‘Ik krijg het er nu nog koud van’, is een veel gehoord commentaar dat begeleid 

wordt door een wrijven met de handen.
270

 Het doen van de was heeft tevens een plaats 

in herinneringen als het gaat over de krapheid van de noodwoningen: omdat het bij nat 

weer aan een aparte kamer ontbrak waar de was kon drogen, werden schuin door de 

noodwoningen heen draden gespannen om de was op te hangen waardoor er niet veel 

plaats meer was om zich nog te kunnen bewegen.
271

 Ook de doordringende teerachtige 

geur van het carbolineum waarmee het hout van de noodwoningen was bewerkt, is een 

regelmatig terugkerende herinnering: ‘[...] het was koud en dan ging je hard stoken maar 

dan begon het ook veel harder te ruiken. Dat was soms niet te houden.’
272

 

Ondanks deze nadelen van de noodvoorzieningen, werden ook voordelen 

opgemerkt. In 1942 deelde het districtbureau Amersfoort mee geen enkele klacht over 

de nieuw gebouwde of verbeterde noodwoningen en noodstallen te hebben gehoord.
273

 

Een wezenlijk positieve ervaring die boerengezinnen met de noodvoorzieningen 

hadden, was dat noodwoningen als ‘thuis’ werden ervaren. 

Deze ervaring hing samen met het gegeven dat de noodwoningen op het eigen 

land stonden dat tevens als thuis werd gevoeld. Maar vooral blijkt de ervaring te zijn 

gebaseerd op het feit dat de noodwoning als veilig toevluchtsoord diende voor het 

gezin. ‘Thuis’ is hier dus zowel te begrijpen in ‘the “harder” context of place’ als in ‘the 

“soft” world of emotions’, om de woorden te gebruiken van socioloog Jan Willem 
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Duyvendak. Duyvendak wijst er ook op dat ‘zich thuis voelen’ een discriminerend 

fenomeen is – niemand voelt zich overal en met iedereen thuis – en dat het altijd in 

tegenstelling ontstaat tot ‘zich niet thuis voelen’.
274

 Ervaringen van dit ‘zich niet-thuis 

voelen’, van vreemdheid, hadden veel boerengezinnen tijdens de evacuatie en tijdens de 

noodopname, ook in eigen dorp, meegemaakt. ‘Je bent de hele dag op de vreemde en als 

je de hele dag op de vreemd moet leven, dat valt niet mee’, beschrijft de toen 

veertienjarige Riek van Dam-van der Ven uit Mill 68 jaar later.
275

 De ervaringen waren 

gebaseerd op verschillen in het alledaagse leven van de gastgezinnen bij wie de 

gedupeerde gezinnen verbleven, onder andere door andere manieren van wonen en 

werken en een andere woonomgeving, andere dagelijkse religieuze rituelen, andere 

kinderspelen.
276

  

In Mill kwam daar nog de bijzondere situatie bij dat oorlogsgetroffenen die in 

kippenhokken of varkenskooien woonden hun kinderen voor de winterperiode van 

1940/41 aan pleegouders konden geven en gezinnen daardoor gesplitst werden. De 

oproep door de gemeente aan potentiële pleegouders luidde:  

‘Straks moeten de kinderen dezer beproefden en getroffenen door weer en wind naar 

school en thuis gieren de stormvlagen door de reten der planken hutten, waarin amper 

plaats is voor de grooteren, waar reeds bezwaarlijk gestookt kan worden, waar koude en 

armoe geleden zal worden. Hier zijn weldaden van naastenliefde te verrichten.’
277

  

 

Door de opvang bij pleegouders ervoeren kinderen opnieuw gevoelens van vreemdheid. 

Zo verbindt de toen dertienjarige Annie Fleuren-Schaap het intrekken in de noodwoning 

van haar ouders in Mill na de winter van 1940/41 vandaag met het geluk dat ze 

ondervond om ‘thuis’, en niet bij de gastouders, haar eerste communie te kunnen vieren: 

‘Ik was de koning te rijk.’
278

 Inmiddels had het Bureau Wederopbouw Boerderijen de 

noodwoningen verbeterd en vergroot en waren de ‘vele bezwaren van een verblijf in 

noodwoningen sterk verminderd’.
279
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Vaak werd de noodwoningen een eigen behagelijke sfeer gegeven, bijvoorbeeld 

door het ophangen van zelf gemaakte gordijnen en door het plakken van behang. Maar 

vooral het ophangen en opzetten van religieuze symbolen als een kruis, een Mariabeeld 

of een palmtak, die ook in de inrichting van de oude boerderijen centrale plekken 

hadden ingenomen, maakten de noodwoningen tot plaatsen waar de boerengezinnen 

houvast kregen en zich ‘thuis’ voelden. In het geloof werd belangrijke steun gevonden – 

in het algemeen, maar juist ook in het kader van oorlog en wederopbouw.
280

 

Het is waarschijnlijk dat positieve verhalen over de noodwoningen als ‘gezellige 

huisjes’
281

 zoals zij tegenwoordig verteld worden, tot op zekere hoogte bepaald zijn 

vanuit het perspectief van kinderen die de geïnterviewden toen waren. Maar de door het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen ver- of gebouwde noodwoningen konden ook wel 

aantoonbare verbeteringen brengen voor de boerengezinnen ten opzichte van de oude 

boerderijen, in het bijzonder in Mill, waar veel oude krottige boerderijen hadden 

gestaan. Zo sliepen sommige boerengezinnen in de noodwoningen voor de eerste keer 

niet meer in bedsteden, wat als vooruitgang werd gezien. Verbeteringen werden ook 

gezien in de gelijkvloerse noodwoningen, de aanwezigheid van een wc en zelfs in de 

isolatie van noodwoningen en -stallen.
282

 Deze positieve aspecten zouden naast de 

ontberingen in de noodwoningen invloed hebben op de eisen aan en de acceptatie van 

de wederopbouw zoals ik later zal uitleggen. 

Boerengezinnen probeerden het alledaagse wonen en werken in de noodwoningen 

en noodstallen door te laten gaan. Ze moesten zich daarbij enerzijds aanpassen aan de 

beperkingen van de noodvoorzieningen en anderzijds rekening houden met een andere 

arbeidsorganisatie. Het kwam namelijk vaak voor dat knechten en meiden niet meer 

ondergebracht en betaald konden worden en niet meer voor de boerengezinnen werkten. 

Het feit dat er op de boerderijen steeds voldoende voedsel was door de eigen productie 
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betekende echter dat het alledaagse leven niet radicaal hoefde te veranderen, zoals in de 

interviews werd beklemtoond.
283

  

Omdat de noodwoningen op de erven waren gebouwd, werden de boeren 

dagelijks met de ruïnes van hun boerderijen geconfronteerd: ‘[...] als je de deur 

openmaakte dan zag je dat al, als je de ogen openmaakte al. Dan zag je dat. [...] Dat kun 

je niet begrijpen hoe plat dat dat toen alles lag hoor’, beschreef een van de 

geïnterviewden de situatie.
284

 Deze situatie bleef van korte duur: boerengezinnen 

konden de wederopbouwboerderijen bij de eerste wederopbouw snel zien verrijzen.
285

 

Dat leidde tot vertrouwen in het werk van het BWB. 

 

Het tweede noodherstel 

 

Na de oorlog was de situatie een volstrekt andere, gezien het grote aantal 

schadegevallen en de enorme materiaalschaarste. Veel boeren trokken ook nu weer uit 

eigen initiatief noodwoningen en -stallen op.
286

 Maar het was vooral het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen dat noodvoorzieningen liet bouwen. De wederopbouw van 

boerderijen ging daarom traag van start. De bouw van de noodvoorzieningen vond 

plaats onder zware omstandigheden omdat het aan materiaal, infrastructuur en 

arbeidskracht ontbrak, maar het noodherstel met spoed moest worden gerealiseerd. In de 

zwaar getroffen Over-Betuwe bijvoorbeeld, waar 43 procent van de bevolking dakloos 

geworden was en de terugkeer van 60 tot 70 procent van de eerder geëvacueerde 

veestapel verwacht werd, waren er zo weinig plaatselijke ambachtslieden dat arbeiders 

uit andere gebieden aangetrokken moesten worden voor het noodherstel.
287

 Ook in het 

zwaar verwoeste Groesbeek werden arbeiders uit het westen ingeschakeld.
288
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Aantal noodwoningen en noodstallen per provincie die het BWB tot eind 1946 

bouwde
289

  

 
Provincie Verwoestingen Noodwoningen Noodstallen 

Noord-Brabant 2713 1596 1838 

Gelderland 2406 1292 1440 

Limburg 1233 644 707 

Zeeland 775 293 602 

Overijssel 510 355 436 

Zuid-Holland 209 43 118 

Utrecht 205 83 108 

Noord-Holland 169 28 68 

Groningen 161 67 63 

Drenthe 128 54 77 

Friesland 46 24 32 

Totaal 8554 4479 5519 

 

 

De tabel laat zien dat binnen anderhalf jaar zo’n 4500 noodwoningen en 5500 

noodstallen gebouwd werden. Dat betekende dat bijna twee derde van de gedupeerde 

boeren een noodstal en iets meer dan de helft een noodwoning kregen van het BWB. De 

noodvoorzieningen waren door het BWB ontwikkelde typen of door architecten 

ontworpen (afb. 5.14). Zij leken op de noodvoorzieningen van het eerste noodherstel, 

maar de materiaalschaarste veroorzaakte nu beperkingen. Zo werd in de stallen geen 

plek voor opslag en berging ingepland en werden slechts weinig noodschuren opgericht. 

Naast steen werd voor de noodstallen ook gebruik gemaakt van geperste strobalen als 

hoofdbouwmateriaal. Voor de houtconstructies die met de strobalen gevuld en met 

rieten daken gedekt werden, werd groengezaagd inlands rondhout gebruikt (afb. 

5.15).
290
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W. Vroom, architect bij de Nederlandsche Heidemaatschappij, zag in 1946 nog 

het voordeel dat door de slechte materialen die gebruikt werden min of meer de 

noodzaak ontstond om de noodvoorzieningen na gedane diensten weer af te breken:  

‘Want het moest ontoelaatbaar worden geacht deze noodstallen in de toekomst in een of 

anderen vorm te bestendigen. De veel te kleine opzet, de primitieve constructie en ook de 

uitvoering in slechte materialen, zoals groengezaagd inlandsch hout, afbraaksteen uit de 

ruïnes enz. enz. zouden [...] [g]een goed voorbeeld geven van bedrijfstechnisch modernen 

boerderij-bouw.’
291

  

 

Vroom had hierin misschien wel gelijk, maar hij voorzag niet dat slechte toestanden in 

de noodwoningen en -stallen samen met het lange wachten op de wederopbouw zouden 

leiden tot angst, ontevredenheid en woede van sommige boeren, standsorganisaties en 

de landbouwpers waardoor het vertrouwen in het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

aangetast werd.  

Voor de berging van landbouwwerktuigen en landbouwproducten kocht de 

regering in november 1946 1500 munitiebergplaatsen van gegolfd ijzeren platen, 

vijfhonderd nissenhutten en een aantal Romneyhutten uit Engelse legeropslagplaatsen in 

België. Boeren konden deze via het BWB kopen.
292

 Het blijkt trouwens dat gemeenten 

in het feit dat de nissenhutten van slecht materiaal, ongegalvaniseerd ijzer, gebouwd 

waren, een voordeel zagen. Binnen enkele jaren zouden de ‘onesthetische bouwsels’ 

wel wegroesten – reden om de nissenhutten als noodgebouwen te tolereren.
293

  

In sommige gevallen was (een deel van) de inboedel van de oude boerderij 

bewaard gebleven, bijvoorbeeld omdat die elders opgeslagen was, maar meestal was 

alles verloren gegaan. De nieuwe inboedel kwam dan van familie en kennissen en van 

de Stichting Nationale Hulpactie Rode Kruis (H.A.R.K.) die door inzamelingsacties in 

Nederland en schenkingen uit het buitenland meubels, huishoudelijke artikelen en 

kleren kon verdelen.
294
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Hoe werden de noodvoorzieningen nu ervaren door boeren en boerinnen? Veel leek op 

de waarneming en het gebruik van de noodvoorzieningen in het kader van de eerste 

wederopbouw. Er werden overeenkomstige na- en voordelen gezien die enerzijds 

betrekking hadden op krapheid, kou en hitte in noodwoningen en anderzijds op een toch 

wel goede isolatie in vergelijking tot oude boerderijen. Soms boden noodwoningen zelfs 

meer ruimte. Zo had boerenzoon Geschiere-de Visser wiens vader een klein bedrijf in 

Meliskerke had, voor de eerste keer een eigen en tochtvrije slaapkamer in de 

noodwoning.
295

 Een misschien wel typisch voorbeeld voor Walcheren, waar 75 procent 

van de boeren weinig rendabele bedrijven hadden van 5 hectare en kleiner en over 

kleine, vochtige en tochtige woningen beschikten.
296

 Ook in het kader van de tweede 

wederopbouw werden noodwoningen positief beoordeeld omdat boerengezinnen zich er 

‘thuis’ voelden – na periodes van afwezigheid en gevoelens van vreemdheid.
297

 

Vergeleken met 1940 verschilde de afwezigheid van ‘thuis’ nu wel vaak qua 

geografische afstand en tijd en was de terugkeer naar ‘huis’ langverwacht geweest. 

Boerengezinnen uit Groesbeek en omgeving waren bijvoorbeeld langer dan een half jaar 

weggeweest en vaak op verre bestemmingen. Walcherse gezinnen konden door de 

inundatie pas na anderhalf jaar terugkeren. 

Een verschil met 1940 was tevens dat nu meer boerengezinnen ook op een andere 

manier door de oorlog getroffen waren doordat gezinsleden, nabestaanden, vrienden of 

kennissen bij oorlogshandelingen gedood waren of door de bezetter opgepakt en 

mishandeld of gedood waren.
298

 Mijn gesprekspartners benadrukten dit feit dan ook in 

de interviews en relativeerden het verlies van de boerderij en het leven in 

noodwoningen: ‘Als de boerderij net verbrand was en je stond daar ... [...]. Maar het is 

                                                 
295

 Interview Geschiere-de Visser, min. 16; zie ook interview Kwekkeboom, min. 66. 
296

 Vgl. interview Geschiere-de Visser, min. 26; interview Kwekkeboom, min. 42 en 67. Ook met 

noodwoningen die in bunkers waren ingericht, bleken boerengezinnen tevreden te zijn omdat zij wegens 

de dikke muren in de zomer niet te warm en in de winter niet te koud waren. Polderman, ‘De 

noodboerderijtjes op Walcheren’. 
297

 Interview Geschiere-de Visser (over Walcheren), min. 17; interview Kwekkeboom (over Walcheren), 

min. 67. Zie ook interview Brekelmans (over Noord-Brabant), min. 49; interview Van Raaij-Kerkhoff 

(over Groesbeek), band 2, min. 38; interview Albers-Thijssen (over Groesbeek), band 1, min. 30; 

interview Albers-Thijssen, band 3, min. 20. Dat boerengezinnen gevoelens van vreemdheid hadden, 

weerspreekt niet dat er ook hechte vriendschappen konden ontstaan tussen de evacués en de gezinnen die 

hen opnamen. 
298

 Dit laatste bijvoorbeeld omdat een samenwerking met het verzet vermoed werd of onderduikers 

verstopt werden op de betreffende boerderijen of omdat landbouwproducten gesmokkeld werden. 



249 

 

niks als je er eentje verliest.’
299

 Bovendien kwam in de interviews naar voren dat zij de 

noodwoningen over het algemeen ervoeren als begin van de wederopbouw en niet als 

nasleep van de oorlog. Er moet van uitgegaan worden dat de individuele herinneringen 

beïnvloed zijn door kennis van later, maar de beschouwingen passen wel bij de 

algemene ‘houding van “de schouders eronder”, “handen uit de mouwen” en “niet 

zeuren”’ na de oorlog, om hier de woorden van Rob van Ginkel te gebruiken.
300

 Deze 

houding werd gestimuleerd door publiekelijk verkondigde motto’s als ‘En de boer hij 

ploegde voort’ en ‘Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst’ (afb. 5.16).
301

  

De traag verlopende wederopbouw en het verval van de noodvoorzieningen zou 

deze houding echter tegenwerken. Door de slechts langzame wederopbouw waren de als 

provisorium gebouwde en in haast opgezette noodvoorzieningen langer in gebruik dan 

oorspronkelijk gedacht. Velen werden bouwvallig.
302

 De slechte toestand van 

noodwoningen en -stallen werd gezien als oorzaak van ziektes van mens en dier en 

uiteindelijk als oorzaak van schades aan het boerenbedrijf waarvan het voortbestaan 

ernstig in gevaar zou komen. Bovendien moesten veel boerengezinnen het meerdere 

jaren zonder oogst doen: omdat zij niet hadden kunnen inzaaien toen ze geëvacueerd 

waren, omdat de oogst in 1946 door hagelschade verloren ging en in de bloedhete 

zomer van 1947 door droogte of omdat de grond na de oorlog nog niet voldoende 

hersteld was om bewerkt te worden. Ook werd geklaagd over een ratten- en 

muizenplaag omdat deze zich in de ruïnes makkelijk hadden kunnen voortplanten.
303

 

Klachten kwamen vooral uit de provincies die het sterkst getroffen waren: Noord-

Brabant, Gelderland en Limburg. Dagelijks werd het BWB in brieven van individuele 

boeren verzocht om hun noodvoorzieningen te restaureren en te verbeteren en gauw aan 
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de wederopbouw van hun boerderijen te beginnen, de landbouworganisaties wendden 

zich met hetzelfde verzoek tot het BWB en de landbouwpers maakte de verkrotte 

noodvoorzieningen tot een publiek onderwerp.
304

  

Terwijl de landbouworganisaties zakelijk argumenteerden vanuit 

landbouweconomisch perspectief, blijkt uit de brieven van de boeren en uit sommige 

krantenartikelen woede en wanhoop op individueel niveau – het ging om kwesties van 

overleven. Het vertrouwen in het BWB was zwaar aangetast. Dat behartigde de 

verzoeken en restaureerde de noodvoorzieningen, maar niet zondermeer zoals een 

voorbeeld uit Groesbeek laat zien. De R.K. Boerenbond Groesbeek had in 1947 een 

rekest ingediend om 55 noodstallen uit stro door het BWB te laten verbeteren. Het 

bureau stelde eerst een onderzoek in waaruit bleek dat de temperaturen in de 

stronoodstallen ’s winters niet lager waren dan in de stenen noodstallen (waarvan er in 

Groesbeek zo’n 185 stonden) en de melkproductie niet minder dan normaal was. Het 

BWB bemoeide zich daarom niet verder met de stallen. In plaats daarvan zouden boeren 

zelf beter voor hun stallen moeten zorgen, aldus het BWB. Bijvoorbeeld door hooi of 

stro in de gaten te stoppen die door vocht of vorst waren onstaan of die het vee had 

veroorzaakt.
305

 

 

Uiteindelijk zouden veel boerengezinnen jarenlang, sommigen tot halverwege de jaren 

vijftig, met noodvoorzieningen genoegen moeten nemen voordat zij de 

wederopbouwboerderijen konden betrekken. 
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5.7.2 De wederopbouw 

 

Visies op traditie en modernisering 

 

‘[…] houses get taken for granted. Like our bodies, the houses in which we live are so 

commonplace, so familiar, so much part of the way things are, that we often hardly 

seem to notice them.’ Wat betreft boerderijen moet dit citaat van Carsten en Hugh-

Jones
306

 weliswaar genuanceerder beschouwd worden omdat zij meer dan andere 

particuliere gebouwen gebruiksobjecten zijn die een bestaansbasis vormen, tegen deze 

achtergrond bediscussieerd worden en daardoor wél aandacht krijgen. De uitspraak is 

niettemin ook geldig voor boerderijen. Pas als er veranderingen van buiten of zelfs 

vernietigingen dreigen of reeds hebben plaatsgevonden, worden mensen zich bewust 

van hun huizen.  

De verwoestingen van de boerderijen en de periode in de noodboerderijen hebben 

aan een dergelijke bewustwording bijgedragen. Dit blijkt uit de ontwikkeling van visies 

op traditie en modernisering bij de wederopbouw. Het beschikbare bronnenmateriaal 

toont aan dat boeren zich over het algemeen bewust werden van de kansen die de 

wederopbouw bood om tot moderne boerderijen te komen. Dit geldt zowel voor de 

eerste als voor de tweede wederopbouw. Het misschien wel krachtigste beeld is dat van 

de Millse boeren die in 1940 een handje hielpen – hun oude boerderijen expres lieten 

instorten – om mee te kunnen doen met de wederopbouw en moderne boerderijen terug 

te krijgen.  

Welke visies op modernisering en traditie waren er? Boeren uit het in 1940 zwaar 

getroffen Hoogland lieten zich samen met hun architecten voorlichten over de 

boerderijbouw in de Wieringermeer door op excursie ernaartoe te gaan.
307

 Het betrof 

een gezamenlijke informatievoorziening op het gebied van de modernisering van 

boerderijen op initiatief van de boeren:  

‘Bij de ingediende plannen bleek in de meeste gevallen het streektype te zijn 

gehandhaafd. Sommige boeren echter hadden den wensch te kennen gegeven een geheel 

moderne boerderij te bezitten, zoals die in de Wieringermeer zijn gebouwd. Een groep 

van vijftig boeren uit Hoogland hebben [sic] in verband met den herbouw van hun 

boerderijen, in gezelschap van hun architecten een bezoek aan de Wieringermeer 
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gebracht om op de hoogte te komen van de vele voordelen, die een genormaliseerde 

Wieringermeer-boerderij biedt.’
308

  

 

Wat de uiterlijke vorm betreft, zouden de wederopbouwboerderijen in Hoogland 

uiteindelijk gebouwd worden naar het voorbeeld van de hallehuizen die kenmerkend 

waren voor de regio. Toch maakt het voorbeeld duidelijk dat boeren eerder kritisch 

waren ten opzichte van de plannen om bij streekeigen vormen te blijven. Dit in 

tegenstelling tot wat Van Eck misschien wel vermoedde toen hij benadrukte bij de 

wederopbouw rekening te houden met streekeigen boerderijvormen. 

In het kader van de tweede wederopbouw kreeg deze kritische houding van 

boeren nog een andere dimensie toen het BWB begon aan het documentatieproject over 

historische boerderijen ter ondersteuning van de streekgebonden wederopbouw. Het 

BWB berichtte:  

‘Uit verschillende besprekingen met boeren is gebleken, dat men van deze zijde een 

zekere angst voor deze documentatie heeft. Met nadruk heeft men er op gewezen, dat zij 

niet de dupe wenschen te worden van de inzichten welke sommige stedelingen omtrent de 

boerderij en den boer hebben. Wij willen evengoed moderne boerderijen als de stedeling 

moderne huizen wil. Zeggen zij.’
309

 

 

Overeenkomstig deze opvatting beklemtoonden ook de boeren die lid waren van de 

adviescommissies van het Bureau Wederopbouw Boerderijen:  

‘De boerderijen zijn er niet in de eerste plaats om het landschap te verfraaien. De 

boerderijen zijn bedrijfsgebouwen, die moeten voldoen aan de eischen, die een moderne 

bedrijfsvoering hieraan stelt. Is het mogelijk, een streektype inwendig zoo te 

moderniseren, dat dit aan de hoogste eischen welke het bedrijf stellen kan, voldoet, dan 

accoord, doch is dit niet het geval, dan een ander type. Het is met die ideeen van stadsche 

natuurbeschermers en met hun gejubel over de schoonheid van oude boerderijen allemaal 

mooi en goed, maar wij vragen hoeven, die voor ons werk geschikt zijn.’
310

 

 

Terwijl de genoemde citaten van boeren afkomstig zijn die betrokken waren bij het 

BWB, en daarmee een elitaire positie innamen, blijkt ook uit mijn interviews dat een al 

dan niet traditionele vormgeving bij de beoordeling van de bouwplannen door boeren en 

boerinnen in het algemeen een duidelijk ondergeschikte rol speelde. Voorop stond de 

modernisering van de boerderijen als economische bestaansbasis.
311

 Bij de tweede 

wederopbouw had de bedreiging van het bestaan door de verslechterende situaties in de 
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noodvoorzieningen de boeren nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk de betekenis 

was van goed functionerende boerderijen als instrumenten om te overleven. Daarnaast 

konden de noodvoorzieningen in het algemeen leiden tot een roep om modernisering. 

Enerzijds door de gebreken die door een moderne wederopbouw zouden worden 

verholpen, anderzijds – en tegelijkertijd – door de verbeteringen ten opzichte van de 

oude boerderijen die reeds een voorproef konden zijn van modernisering. In deze zin 

konden de noodwoningen zelfs van grotere betekenis zijn voor de wens te moderniseren 

dan de oude boerderijen. Bovendien lag deze wens uiteraard in het verlengde van 

ontwikkelingen die reeds voor de oorlog gaande waren, getuige het succes dat het ILG 

boekte bij boeren. 

Er mag echter niet over het hoofd worden gezien dat de groep van de boeren 

uiterst heterogeen was en niet alle boeren achter de modernisering van de boerderijen of 

achter het verlaten van streektypen stonden. Zo legde Van Eck uit: ‘Het is moeizaam 

werken tegen de somtijds ontstellende behoudendheid van sommige boeren.’ Maar 

boeren die eerst weerstand hadden getoond tegen een moderne boerderijbouw zouden 

bij het vorderen van de nieuwbouw begrijpen ‘dat het Bureau toch wel iets goeds 

brengt’.
312

 Tijm wees erop dat er boeren waren wiens voorkeur bleef uitgaan naar ‘oude 

vormen’ en die nog overtuigd zouden moeten worden van de gelede bouw.
 313

  

Het beschikbare archiefmateriaal en de gevoerde interviews bieden noch zicht op 

regionale en godsdienstige verschillen, noch op verschillen die te maken hebben met de 

grootte van de bedrijven. De heterogeniteit van de boeren blijkt wel duidelijk uit de 

verschillende standpunten van de landbouwpers. ‘Boer en Tuinder’, waarop vooral 

kleine boeren uit het katholieke zuiden een abonnement hadden, legde de nadruk op het 

streekeigen bouwen. Dit kan als indicatie dienen voor een meer traditionele houding van 

deze boeren in het kader van de boerderijbouw. Het betreft een groep die – in delen – 

ook door Schuurman en Karel in hun onderzoek naar wooncultuur en streekverbetering 

aangewezen is als traditioneel, uiteraard vanuit andere gezichtspunten.
314
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De inbreng van individuele boeren en boerinnen 

 

Hoe zag de wederopbouwpraktijk er ter plekke uit? Over het algemeen bespraken de 

individuele boeren en boerinnen de bouwplannen met de architecten en lieten zij de 

plannen aanpassen aan de eigen wensen en behoeftes. Zij werden daartoe gestimuleerd 

door de landbouwpers. Uit mijn interviews blijkt dat de inspraak vooral 

bedrijfstechnische details betrof die de bouw praktischer voor het dagelijks werk zouden 

maken. Het ging dan bijvoorbeeld over hogere deuren van stallen en schuren, een 

andere plaatsing van bergruimtes, de toevoeging van een wc in de stal, de bouw van een 

kelderingang in de keuken in plaats van in de gang of de plaatsing van de keuken in het 

noorden en niet het zuiden.
315

 Tekenend voor de inbreng van boeren is ook dat de 

geplande standaardisatie in Groesbeek, eerder in dit boek behandeld, mislukte omdat 

iedere boer zijn eigen inbreng had met betrekking tot de eigen boerderij. 

Waardoor de wensen van boeren precies waren ingegeven en welk aandeel de 

voorlichting over boerderijbouw door de centrale en lokale landbouworganisaties, het 

ILG, het Consulentschap voor Boerderijbouw, de Stichting voor de Landbouw en haar 

bouwbureaus en niet op de laatste plaats de rayon- en districtbureaus van het BWB/de 

Afdeling Boerderijenbouw precies had, werd uit de gevoerde interviews niet duidelijk. 

Wel waren de ouders van de meeste geïnterviewden of soms ook de geïnterviewden zelf 

lid van landbouworganisaties. In ieder geval speelde de eigen ervaringskennis uit de 

praktijk, al dan niet aangevuld met kennis uit de voorlichting, een belangrijke rol. In 

deze samenhang werd architecten ook verweten niet ervaren genoeg te zijn: ‘Dat waren 

echt burgers [...] die dat getekend hadden [...] het zijn onervaren mensen, niet uit 

praktijk en wij waren mensen uit praktijk.’
316

 Daarbij werden schrille tegenstellingen 

gezien tussen architecten uit de stad en plattelandsarchitecten waarin men wel 

vertrouwen had. Ook R. Oldhoff constateerde deze tegenstelling als medewerker van 

het BWB:  

‘De meeste architecten die bij ons kwamen, die opdracht kregen [...], dat waren lui die al 

eens vaker een boerderij gebouwd hadden. Juist de architecten van de kleinere plaatsen, 
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die wisten dat wel. Alleen uit Amsterdam een architect, die wist niet wat een boerderij 

was. Die keek naar oude schilderijen van 1600. Dat werd niks.’
317

 

 

Zowel boeren – die de architecten zelf mochten kiezen – alsook het BWB – dat de 

architectenkeuze van de boeren toetste en waaraan de keuze ook vaak werd overgelaten 

– gaven de voorkeur aan plattelandsarchitecten. Maar de motieven verschilden: terwijl 

het de boeren blijkbaar vooral ging om de landbouwtechnische kennis van de 

architecten, was voor het BWB naast deze kennis ook esthetische kennis, en met name 

kennis van de streektypen, van belang. Het BWB werd bij de architectenkeuze 

geadviseerd door de districtbureaus en aanvankelijk ook door het ‘College van advies 

inzake de keuze van een architect’ (samenwerkingsverband tussen de BNA en andere 

architectonische verenigingen).
318

 Later werkte het BWB met lijsten van architecten die 

eerder ingezet waren voor de wederopbouw en waarmee men goede ervaringen had 

opgedaan: bij de beoordeling werd onderscheid gemaakt tussen ‘vormgeving’ en 

‘boerderijtechnisch’.
319

 

Ondersteund door de ambtenaren van het Bureau Wederopbouw Boerderijen en 

later de Afdeling Boerderijenbouw, compenseerden boeren en boerinnen bij de bouw de 

ontbrekende ervaring van architecten met hun eigen kennis en brachten zij hun wensen 

in.
320

 Dit blijkt juist ook de behoefte van architecten en bouwtekenaars geweest te zijn: 

zo had bouwtekenaar Van Rijsbergen die voor het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

werkte zijn opleiding in Tilburg genoten, waar boerderijen evenals elders geen 

onderwerp waren geweest in het curriculum. Bij de wederopbouw maakte hij gebruik 

van het genoemde boerderijenboek van de Heidemaatschappij. Maar hij vroeg ook 

expliciet input van de boeren: ‘Zelf wisten wij het soms niet – ik ben geen boer. Je 

vraagt de boer. [...] De boer die moet zeggen wat hij wil. [...] De ene boer kan wel een 

tekening lezen en de ander niet. Dan moest je het uitleggen.’
321

 Deze aanpak 
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onderstreepte de individualiteit van de bedrijven en leidde tot een eigen dynamiek van 

de wederopbouw. 

Hoe de communicatie tussen de gedupeerden en hun architecten en aannemers 

precies verliep, is met de beschikbare bronnen, mijn interviews, moeilijk te achterhalen. 

In de interviews hoorde ik zowel positieve verhalen over een makkelijke omgang met 

elkaar waarbij de bouwtekeningen samen ontwikkeld werden als ook negatieve. Zo 

vertelde boer Brekelmans uit Alem (Gelderland) dat zijn vader uitermate geïrriteerd was 

omdat de architect de bouwtekeningen snel in zijn auto wilde bespreken en niet de tijd 

nam om ze ter plekke op de bouw te bediscussiëren. Boos dat de architect ook geen 

begrip toonde voor zijn wensen aangaande een bepaalde soort deuren in de varkensstal 

en een hoger kelderplafond, schreef hij klachtenbrieven naar het hoofdkantoor van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen en bracht hij een bezoek aan het districtbureau in 

Den Bosch. Uiteindelijk zou hij zijn wensen hebben kunnen doorzetten.
322

  

Over de communicatie tussen de gedupeerden en de ambtenaren van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen zijn er bronnen uit de betreffende periode: het blijkt dat in 

het kader van de tweede wederopbouw moeilijkheden optraden in de communicatie die 

tot klachten bij de boeren leidden. In dit kader is het beschikbare bronnenmateriaal dan 

ook ontstaan en het is daarom eenzijdig. Uit de aard van het bronnenmateriaal, 

krantenberichten en een bericht uit het jaarverslag van het BWB, valt echter wel te 

concluderen dat het niet om sporadische gevallen ging. De klachten gingen over het 

optreden van individuele ambtenaren van het BWB. Zo merkte Van Eck in 1947 op: 

 ‘[...] het geregeld bij getroffenen verschijnen met [...] luxe-wagens – met chauffeurs! – 

[is] als een psychologische fout [...] aan te merken, welke in haar uitwerking leidt tot een 

vertroebeling van de goede sfeer, die tussen getroffenen en de betrokken ambtenaren 

aanwezig dient te zijn [...].’
 
 

 

Voortaan zou een dergelijk optreden niet meer voorkomen.
323

 Voorts betroffen de 

klachten de bureaucratische werkwijze van het BWB die steeds een terugkoppeling van 

de rayon- en districtbureaus naar het hoofdkantoor inhield. Bovendien moesten alle 

handelingen op de bouw steeds afgestemd worden met het BWB/de Afdeling 

Boerderijenbouw dat/die tot en met 1949 als bouwheer optrad. In de klachten werd de 

traagheid van de tweede wederopbouw als gevolg hiervan gezien. (Mijns inziens had de 
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trage wederopbouw echter vooral met de materiaalschaarste en de schaarste aan 

beschikbare werkers na de oorlog te maken en niet zo zeer met de werkwijze van het 

BWB.) De klachten kregen nog een extra laag door de boven beschreven problemen met 

de noodwoningen. Door beide soorten klachten kon de verhouding tussen individuele 

boeren en BWB-ambtenaren ernstig verstoord raken en het vertrouwen in het werk van 

het BWB worden aangetast. Dit zou echter geen impact hebben op de latere acceptatie 

van de wederopbouwboerderijen, zoals hierna duidelijk wordt. 

Ook al kan ik dit niet met bronnenmateriaal aantonen, het is waarschijnlijk dat 

boeren en boerinnen die actieve leden waren van boeren- en boerinnenorganisaties en/of 

meededen aan voorlichting eerder discussies met de architecten en ambtenaren 

aangingen dan anderen. Zij waren voorgelicht over mogelijkheden in de boerderijbouw 

en zij werden aangemoedigd om zich bezig te houden met boerderijbouw.  

 

5.7.3 Wederopgebouwd – de beleving van boeren en boerinnen  

 

Over het algemeen blijken boeren uiterst tevreden te zijn geweest met de in het kader 

van de wederopbouw doorgevoerde modernisering. De gebreken in de meeste oude 

boerderijen en de ervaringen met de noodwoningen droegen hieraan bij.
324

 Centraal 

stond dat de boerderijen een efficiënte bedrijfsvoering en wooncomfort garandeerden. 

Dat geldt zowel voor de eerste als voor de tweede wederopbouw. Deze constatering is 

gebaseerd op slechts enkele beschikbare bronnen: mijn interviews en enkele historische 

bronnen. Het ontbreken van bronnenmateriaal dat tegengestelde indicaties geeft, is 

echter een indirect argument voor de juistheid van de constatering. 

Het is veelzeggend dat in de herinnering van mijn gesprekspartners de 

modernisering bij de wederopbouw een duidelijk belangrijkere rol speelde dan kwesties 

van traditie. Mijn vraag of de nieuwe wederopbouwboerderijen op de oude leken, werd 

in de meeste gevallen met ‘nee’ beantwoord, terwijl de uiterlijke vormen vaak 

duidelijke overeenkomsten met de oude boerderijen vertoonden. Maar door de 

modernisering ontstonden in de beleving van de geïnterviewden volstrekt andere 

boerderijen. Daarbij werden dezelfde aspecten genoemd die zo’n centrale rol speelden 

in de richtlijnen voor de wederopbouw: effectiviteit van de gebouwen, hygiëne en 

brandveiligheid. Bij de wederopbouwboerderijen uit de eerste wederopbouw werd in 
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deze samenhang nog bijzonder benadrukt dat de sterke (brand)muren in 1944/45, toen 

de oorlog opnieuw woedde, niet meteen in vlammen opgingen. Van zo’n veertig 

boerderijen verbrandde slechts de kap. Ook konden de kelders toen als schuilkelders 

dienen omdat zij stevig gebouwd waren.
325

 Daarmee bood de modernisering ook nog 

eens bescherming tegen de oorlog. 

‘Je kwam vooruit’
326

 – dit is één van vele uitspraken die ik in de interviews 

hoorde over een door de modernisering van de boerderijen welkome vooruitgang. Deze 

werd op drie gebieden ervaren: op het landbouwkundige, het huishoudelijke en het 

sociale gebied. De eerste twee werden het meest genoemd. Geprezen werd dat het 

werken in de stallen en schuren van de wederopbouwboerderijen makkelijker en 

effectiever was en dat het werken en wonen in de woningen effectiever en aangenamer 

was dan voorheen. Ook de afschaffing van het zomerhuis werd in deze samenhang 

genoemd: na de wederopbouw ging men niet meer ’s zomers in het bakhuis of in de stal 

wonen om tijdrovend huishoudelijk werk te besparen, omdat de woonhuizen nu minder 

onderhoud vergden.
327

 Op sociaal gebied konden de verhoudingen tussen de generaties 

veranderen voor wat betreft de traditionele inwoning van grootouders, kinderen en 

kleinkinderen. Zo kwam het voor dat de middelste generatie zich de 

wederopbouwboerderij toe-eigende en zich daardoor los maakte van de 

ouders/schoonouders – vooral voor ingetrouwde jonge boerinnen een verandering die 

als vooruitgang werd ervaren.
328
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De geïnterviewden plaatsten de modernisering van de wederopbouwboerderijen 

en de daarmee samenhangende consequenties voor het leven op de boerderijen in het 

kader van een algemene vooruitgang na de Tweede Wereldoorlog en beschouwden deze 

als een belangrijke stap in de huidige tijd.
329

 Ook direct na de wederopbouw werden de 

boerderijen als een vooruitstrevende stap in richting toekomst beoordeeld, en niet alleen 

door de gedupeerden.  

De wederopbouwboerderijen van de eerste en tweede wederopbouw waren voor 

dorpsgenoten aanleiding om te volgen in de modernisering en ze dienden als 

voorbeelden voor de nieuw- en verbouw van hun boerderijen. Bijzondere aandacht ging 

daarbij uit naar rationele bedrijfseisen.
330

  

Misschien diende een vleiende beschrijving van een wederopbouwboerderij in het 

‘Algemeen Handelsblad’ van 1947 in deze samenhang ook wel als reclame:  

‘[...] nu staat er weer een boerderij achter de vier lindebomen, die elke zomer weer 

worden bijgeschoren en uit de ramen kijkt men uit op de golvende heuvels van het 

Reichswald. Wanneer Piet Rutten des morgens zijn stal ingaat om zijn koeien te melken 

klossen zijn klompen over het cement van [...] [de] stal, zo mooi als hij zich die nooit had 

kunnen denken. Hij kan de luchtventilatie regelen. Boven de koeien is een zolder van 

perforasteen, die de houten zoldering vervangt en die men tegenwoordig overal kan 

aantreffen waar maar gebouwd wordt. Er is een afzonderlijk bijgebouw, wagenschuur, 

varkenshok, stroberging en wat niet al tegelijk. Degelijk gebouwd, zonder veel hout, 

zodat de buikige zeug zijn voer uit een betonnen trog slobbert.’
331

 

 

De ‘buikige zeug’ mag gelezen worden als teken van een welvarende toekomst. De 

beschreven Groesbeekse wederopbouwboerderij is modern, en streekeigen vormen 

komen niet ter sprake. Het traditionele – en daarmee ‘de schoonheid’ – is weggelegd 

voor de bomen voor het huis. 

Bij alle tevredenheid over de wederopbouw, waren er ook aspecten die 

bekritiseerd werden. Deze waren terug te voeren op slecht materiaal of een minder 

sterke bouwwijze, die alles te maken hadden met de materiaalschaarste na de oorlog en 

een in haast uitgevoerde bouw. Zo waren de betonconstructies van de boerderijen van 

de tweede wederopbouw soms slecht uitgevoerd en begonnen de ijzeren staven in de 

constructies te roesten waardoor beton afbrak. Of stenen en pannen waren pas laat 
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gevoegd waardoor de isolatie van de boerderijen niet optimaal was. Ook werd wel eens 

bekritiseerd dat de wederopbouwboerderijen te klein waren.
332

 

Nostalgische verhalen over de tijd van voor de oorlog en verlies kwamen en 

komen nauwelijks voor. Een uiting als deze is exemplarisch: ‘Dat je daar in zo’n mooie 

nieuwe boerderij kwam. Ja, dat was geweldig. Hebben ze ook ontzettend van genoten en 

dan vergeet je dat andere wel weer gauwer, dat scheelt natuurlijk wel.’
333

 De 

afwezigheid van nostalgische verhalen over de oude verwoeste boerderijen en de 

schijnbare afwezigheid van rouw over het verlies ervan staat wel in contrast met de 

herinneringsobjecten aan de oude boerderijen die bewaard en gekoesterd werden en 

worden. Dit kunnen foto’s of tekeningen zijn van de oude boerderijen of bewaarde 

objecten. Het kan dan om gewone gebruiksvoorwerpen uit de oude boerderijen gaan, 

zoals een petroliumkoker, of om objecten die al eerder een bijzondere betekenis hadden, 

zoals een crucifix.
334

 Zij kunnen als ‘ausgelagerte Zwischenspeicher’ begrepen worden 

waarbij de – door het verlies pijnlijke – herinnering aan de oude boerderij en het verlies 

daarvan aan de objecten is afgestaan. De oude boerderij hoeft daardoor niet steeds 

present te zijn in het geheugen, maar de herinnering aan de boerderij kan opgeroepen 

worden met behulp van de objecten en doorgegeven worden binnen de familie.
335

 Ook 

door het vasthouden aan woonrituelen, zoals het gebruik van een ‘mooie kamer’, 

konden en kunnen herinneringen aan de oude boerderij opgeroepen worden. Maar dit is 

stof voor een vervolgstudie. 
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5.7.4 Het model van de ‘Zentraldirigierung’ 

 

In samenhang met het bouwen en de acceptatie van nieuwe architectuur door haar 

bewoners worden de structuralistische concepten van de etnologen Günter Wiegelmann 

en Henry Glassie veel geciteerd. Geïnspireerd door de Zweedse volkskundige school 

ontwikkelde de Duitse Wiegelmann in de jaren zeventig het model van de 

‘Zentraldirigierung’.
336

 Met dit model probeerde hij de effecten van 

overheidsmaatregelen die culturele praktijken (zoals het bouwen) van een groep 

betreffen, te beschrijven en aan te tonen hoe breed het scala van maatregelen, reacties 

erop en resultaten ervan kan zijn. Het model bestaat uit een parallellogram van krachten. 

De overheidsmaatregelen en de praktijken van de betreffende groep waarop zich de 

maatregelen richten, zijn telkens als twee verschillende krachten beschreven. 

Wiegelmann gaat ervan uit dat er bij de culturele praktijken sprake is van continuïteit, 

die hij ‘Imitationsprozess’ noemt. De resultante in het parallellogram beschrijft de 

samenwerking van de krachten. 

 

Model van de ‘Zentraldirigierung’ (Wiegelmann) 

 
reëel proces 

   
overheids- 

maatregelen 

    

 

  proces van imitatie  

 

 

Als de casus van de wederopbouw vertaald zou worden naar het beschreven model, 

zouden de krachtenpijlen dicht bij elkaar of zelfs op een lijn liggen. Het BWB/de 

Afdeling Boerderijenbouw wilde de boerderijen moderniseren en er was draagvlak bij 

de gedupeerde boeren die over het algemeen om modernisering vroegen. Toch werkt het 

model niet: het is veel te simplistisch om de dynamiek en complexiteit van de 

wederopbouw te beschrijven. Het kan echter wel ‘wertvolle heuristische Bedeutung’ 

hebben, om de woorden van etnoloog en architectuurhistoricus Michael Schimek te 

gebruiken, omdat het de onderzoeker scherper doet zien.
337

 De kwaliteit van de 
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wederopbouw toont zich dan ook in de kritiek op het model. 1) Het model is slechts 

tweepolig en er is geen aandacht voor andere krachten. In het kader van de 

wederopbouw ontstond juist door actoren als de Landstand, vertegenwoordigers van de 

heemschutbeweging, de Nederlandsche Heidemaatschappij, de verschillende 

architecten, de Stichting voor de Landbouw en de landbouworganisaties met hun eigen 

visies op modernisering en traditie en met hun kruisbestuivingen onderling een 

kenmerkende dynamiek. 2) Het model gaat uit van een homogene dirigistische 

overheid. Deze moet echter gezien worden als dynamische organisatie waarbinnen en 

van waaruit controversen werden uitgedragen. Denk bijvoorbeeld aan de conflicten 

tussen Goudswaard en Bouma. Bovendien is ook de bipolariteit van het model niet in 

deze vorm van toepassing. Door de adviescommissies op nationaal en provinciaal 

niveau bestonden overlegstructuren waarin de overheid, boeren, boerinnen en anderen 

samen zochten naar oplossingen voor de wederopbouw. Daarnaast lieten het BWB en 

de Afdeling Boerderijenbouw ruimte voor individuele inbreng van boeren en boerinnen. 

De wederopbouw was geen ‘dirigistische dwangeconomie’.
338

 Wel was de positie van 

het BWB en de Afdeling Boerderijenbouw sterk omdat de overheid de wederopbouw 

voor een deel betaalde en daarmee zeggenschap kon opeisen. Als boeren echter bereid 

waren om bij te betalen, was meer mogelijk. 3) Het model gaat tevens uit van 

homogeniteit binnen de doelgroep die met de overheidsmaatregelen bereikt moet 

worden. Ook dit was niet het geval bij de wederopbouw. Van Eck bracht de 

heterogeniteit van boeren tot uitdrukking toen hij in 1941 meedeelde: ‘De boer is de 

meest onberekenbare factor en daarom stuit men bij alle goede bedoelingen vaak op 

verrassingen.’
339

 Toch was er een algemene tendens: voor boeren en boerinnen stond in 

het algemeen de modernisering van boerderijen voorop. Daaruit bleek een doelstelling 

van de wederopbouw op individueel niveau waarbij boerderijen effectiever moesten 

worden en bovendien een hoger wooncomfort moesten garanderen. 4) Volgens het 

model kunnen overheidsmaatregelen die dicht bij de betreffende culturele praktijken 

liggen makkelijker succes hebben dan overheidsmaatregelen die verder afwijken, 

uitgaande van het idee dat er zonder de overheidsmaatregelen sprake zou zijn van een 

zekere continuïteit van de culturele praktijken. Dit uitgangspunt ligt op een lijn met het 

concept van de ‘architectural grammar’ van etnoloog Henry Glassie. Volgens Glassie is 
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de structuur van gebouwen gebaseerd op een onbewust regelsysteem dat bepaald is door 

de culturele ervaring van bouwers en bouwheren. De structuur van gebouwen 

beïnvloedt hen dan weer zodanig dat zij zich bij nieuwbouw aan oude vormen houden 

die zich bewezen hebben. En door bewoners wordt vernieuwing alleen maar 

geaccepteerd als nieuwe vormen niet helemaal vreemd zijn en inpasbaar in het 

bestaande regelsysteem.
340

 De wederopbouw toonde een zekere continuïteit doordat de 

meeste wederopbouwboerderijen traditionele streekeigen vormen kregen. Glassie 

volgend zou men kunnen vermoeden dat deze streekeigen vormen die de modernisering 

‘omhulden’, de acceptatie van de modernisering bij de boeren bevorderden. 

Daarentegen laat dit onderzoek zien dat het streekeigene voor boeren een 

ondergeschikte rol speelde en dat het hen juist ging om de modernisering van hun 

boerderijen.
341

 Een aantal boeren had zich er ook al voor de wederopbouw mee 

beziggehouden, ondersteund door het ILG. Daardoor was er draagvlak voor de 

modernisering die het BWB en de Afdeling Boerderijenbouw wilden doorzetten. Toch 

is ook hier het model van Wiegelmann niet van toepassing.
342

 5) Er wordt namelijk geen 

rekening mee gehouden dat ingrijpende gebeurtenissen de krachten kunnen beïnvloeden 

zodat eerdere ontwikkelingen andere richtingen opgaan, versnellen of aan betekenis 

verliezen. De verwoestingen van de boerderijen en het leven in en met de 

noodvoorzieningen waren zulke ingrijpende gebeurtenissen die de wens van boeren en 

boerinnen tot modernisering acuut maakten. 
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