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6. Conclusie 

 

In 1941 en 1942 vonden twee groepsexcursies plaats. De ene groep, boeren en 

architecten, reisde naar de Wieringermeerpolder. Zij bezichtigde daar de 

genormaliseerde moderne boerderijen om de voordelen te leren kennen van de 

Wieringermeerboerderijen tegenover streekeigen gebouwen. De andere groep, een 

groep van architecten en bouwvaklieden, bezocht het Nederlands Openluchtmuseum te 

Arnhem en bezichtigde daar historische boerderijen. Men was geïnteresseerd in het 

werk van de voorgangers dat als inspiratiebron moest dienen voor een streekgebonden 

wederopbouw.
1
  

Deze gelijktijdige gebeurtenissen weerspiegelen het spanningsveld tussen 

modernisering en traditie bij de wederopbouw van meer dan negenduizend boerderijen 

tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Dit spanningsveld omvatte de verschillende 

functies die door diverse actoren aan boerderijen werden toegeschreven. Zij fungeerden 

als gebruiksobjecten en tegelijkertijd als objecten met een uitgesproken 

symboolwerking. In de woorden van Umberto Eco gaat het hier om de denotatie en de 

connotatie van architectuur. Boerderijen moesten enerzijds als moderne 

bedrijfsgebouwen de effectiviteit van het agrarische productieproces garanderen. 

Anderzijds werd in de traditionele vormgeving van boerderijen de belichaming van 

gemeenschap gezien die men, vanuit verschillende motieven, wilde bevorderen. 

Daarmee had de wederopbouw van boerderijen zowel economische als ideologisch-

emotionele betekenissen die tot uitdrukking kwamen in het debat over modernisering en 

traditie.  

Door nauwkeurig te kijken naar de actoren van het debat, door te onderzoeken 

welke betekenissen de actoren toekenden aan modernisering en traditie, door het 

doorgronden van hun motieven, belangen en argumenten en door het opsporen van de 

onderlinge relaties en hun reacties op elkaar is in deze studie een beeld gegeven van de 

dynamiek en complexiteit van de wederopbouw van boerderijen. In een breder verband 

kan de studie een bijdrage leveren aan het onderzoek over moderniseringsprocessen in 

Nederland in het midden van de twintigste eeuw. De verstrengelingen en ambivalenties 

                                                 
1
 ‘Ter versnelling van de uitvoering der werken’, Arnhemse Courant, 30-01-1941; ‘Onze boerderijen. Als 

voorbeelden van ambachtscultuur’, Nieuwe Venlosche Courant, 25-03-1942. 
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van de motieven van de behandelde actoren, de strijd om competenties en zeggenschap, 

de onderlinge diffuse machtsverhoudingen en de onderliggende betekenis van de 

Tweede Wereldoorlog laten zien hoe complex dit proces was. 

 

De leidende onderzoeksvragen van deze studie waren, welke betekenissen 

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

de wederopbouw van boerderijen bemoeiden, hoe zij met elkaar in debat gingen en hoe 

de daadwerkelijke wederopbouw hierdoor bepaald werd. Op de achtergrond speelde 

daarbij steeds de vraag naar de relatie tussen de betekenistoekenningen van 

modernisering en traditie en de waarnemingen van bezetting, oorlog en de gevolgen 

daarvan. De vragen zijn in drie hoofdstukken behandeld, onderverdeeld naar drie kaders 

waarin de wederopbouw en het debat erover zich afspeelden: het institutionele kader, 

het kader waarin de traditionele boerderijbouw in samenhang met 

gemeenschapsbevestigende en -vormende aspecten centraal stond en het kader waarin 

de focus lag op de modernisering van boerderijen ten behoeve van de vooruitgang van 

de landbouweconomie en het welzijn op het platteland. Ik zal hier de belangrijkste 

uitkomsten samenvatten en concluderende bevindingen toelichten. 

 

Belangrijke spelers 

 

De belangrijkste spelers bij de wederopbouw waren zonder twijfel het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen en zijn opvolger de Afdeling Boerderijenbouw van het 

Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Als overheidsinstanties bepaalden 

zij het beleid tijdens de hele wederopbouwperiode. Opgericht in de traditie van de 

sturing van de landbouw door overheidsingrijpen trachtte het BWB met de 

wederopbouw de modernisering van boerderijen door te zetten. Hiermee moesten 

tegelijk een modernisering van de landbouw en een verhoging van de agrarische 

productie bevorderd worden. De zorgwekkende situatie op het platteland vereiste dit om 

de positie van de Nederlandse landbouw op de internationale markt te verstevigen en 

om de levensomstandigheden van boeren, in het bijzonder van kleine boerenbedrijven, 

te verbeteren. De modernisering van de boerderijen vond echter plaats in een tijd van 

schaarste en moest tot stand worden gebracht onder de strenge voorwaarden van een in 

de loop der jaren complexer wordende financieringsregeling. 
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Het BWB greep bij de modernisering terug op de ervaringen die bij de 

boerderijbouw in de Wieringermeer in de jaren dertig waren opgedaan. Het ging daarbij 

om de verbetering van de brandveiligheid, hygiëne en effectiviteit van boerderijen. De 

meeste aandacht werd besteed aan het bedrijfsgedeelte, en in het bijzonder aan de 

koestallen. Beproefde elementen als onder andere grupstallen, automatische 

drinkbakken, betonnen ramen met ventilatiekleppen, ventilatiekokers, brandmuren en 

brandvrije zolders werden toegepast. De meeste wederopbouwboerderijen echter 

werden gekenmerkt door een substantieel verschil ten opzichte van de genormaliseerde 

boerderijen op het nieuwe land van de IJsselmeerpolders: zij werden in een streekeigen 

vormentaal gebouwd.  

De directeur van het Bureau Wederopbouw Boerderijen, Andries Dirk van Eck, 

een van de belangrijke sleutelfiguren van de wederopbouw, nam van het begin af aan 

het standpunt in dat de modernisering die met de wederopbouw doorgevoerd zou 

worden, gecombineerd moest worden met het behoud van tradities door een streekeigen 

vormentaal. Na de grote oorlogsschade van 1944 en 1945 leidde deze visie ertoe dat het 

BWB in 1946 historische boerderijen liet documenteren door boerderijonderzoeker R.C. 

Hekker. De documentatie moest als inspiratie dienen voor een streekgebonden 

wederopbouw. En ook toen het BWB vanaf 1947 standaardisatie plande, werd rekening 

gehouden met traditionele regionale vormen.  

 

Het behoud van tradities  

 

Het ligt misschien voor de hand te vermoeden dat met de traditionele vormentaal de 

modernisering van boerderijen verpakt moest worden, om deze makkelijker te kunnen 

‘verkopen’ aan boeren en boerinnen die aan oude vormen gewend zouden zijn.
2
 Van 

Eck zelf duidde hierop toen hij zich in 1940 in verschillende kranten tot een breed 

publiek richtte, de aanpak van de wederopbouw uitlegde en stelde dat ‘[...] boeren in 

bepaalde streken aan hun eigen boerderijenbouw gewend zijn’.
3
 Werd traditie gebruikt 

als – in de woorden van etnoloog Peter Hörz – ‘kompensatorischer Fluchtweg’ die 

modernisering minder bedreigend deed lijken en daardoor ‘aushaltbar’ en 

                                                 
2
 Vgl. Glassie, Folk housing in Middle Virginia, 20, 89, 119; Glassie, Vernacular Architecture, 71. 

3
 ‘Boerderijen krijgen bij herbouw verbeterde bouwtypen’, Het Vaderland, 16-07-1940, ochtendblad, 2. 
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‘durchsetzungsfähig’ maakte bij boeren en boerinnen?
4
 Werd bewust ingezet wat Peter 

Burke met ‘tweelingparadox’ bedoelde waarbij een traditie haar ‘tweeling’ vernieuwing 

overschaduwd?
5
  

Het is niet duidelijk hoe hier werkelijk over gedacht werd binnen het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen. Eveneens is onduidelijk hoe noodzakelijk het behoud van 

tradities was om de modernisering van boerderijen door te zetten bij boeren. Deze studie 

laat in elk geval zien dat boeren en boerinnen over het algemeen prioriteit gaven aan een 

moderne boerderijbouw die niet per se streekeigen hoefde te zijn.  

 

De traditionele wederopbouw van boerderijen tijdens de bezetting kan geïnterpreteerd 

worden als demonstratieve koestering van het eigene, in de context van een algemene 

stemming waarin de eigenheid van Nederland beklemtoond werd. Juist de traditionele 

architectuur van boerderijen werd in haar regionale diversiteit als ‘typisch’ Nederlands 

beschouwd. Met de koestering ervan kon de Nederlandse gemeenschap gesterkt worden 

als tegengif voor het Germaans imperialisme van de bezetter. De manier waarop Van 

Eck en het Bureau Wederopbouw Boerderijen zich duidelijk afzetten tegen de bezetter 

en tegen agrarromantisch gedachtegoed ondersteunt deze interpretatie.  

Ironisch genoeg kon dezelfde traditionele boerderijbouw echter ook ingezet 

worden voor de imperialistische doelen van de bezetter. De bezetter zelf hield zich op 

de achtergrond met betrekking tot de wederopbouw van boerderijen. Maar 

nationaalsocialistische organisaties, voorop de Nederlandsche Landstand, de 

overkoepelende organisatie op het gebied van landbouw en visserij, propageerden een 

moderne én traditioneel streekgebonden wederopbouw. Moderne boerderijen zouden de 

‘productieslag’ en daarmee de voedselvoorziening tijdens de oorlog en daarna 

garanderen terwijl de streekgebondenheid van boerderijen de Anschluss zou legitimeren. 

Voor dit laatste werd het werk van germanofiele volkskundigen aangehaald. Verbonden 

aan de agrarromantische verheerlijking van de boerengemeenschap werd een 

Germaanse oorsprong van Nederlandse boerderijvormen en daarmee een Germaanse 

stamverwantschap van Nederland en Duitsland aangetoond. Het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen trok zich hier echter niets van aan. En ook de bij de wederopbouw 

betrokken architecten en boeren en boerinnen blijken niet onder de indruk te zijn 

                                                 
4
 Hörz, ‘Fluchtweg “Volkskultur”’, 94, 96. 

5
 Burke, Wat is cultuurgeschiedenis?, 44-46. 
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geweest. Hoe sterk de invloed van de nationaalsocialistsche ideologie wél kon zijn op 

de boerderijbouw, heeft de vergelijking met de Duitse situatie laten zien. De ideologie 

leidde daar tot een terugkeer tot streekeigen boerderijvormen waarvan men reeds 

afstand had gedaan en tot een ijverige toepassing van ‘Germaanse’ zinnebeelden in de 

boerderijbouw. 

 

Tijdens de tweede wederopbouwperiode ging de belangstelling voor tradities eveneens 

gepaard met motieven die verbonden waren met het ideaal van 

gemeenschapsbevestigende en -scheppende eigenschappen van een streekeigen 

boerderijbouw. Het ging daarbij om sociaal-ruimtelijke aspecten die in deze studie met 

behulp van het concept ‘Heimat’ zijn uitgelegd. Vanuit een cultuurpessimistische 

houding verbonden vertegenwoordigers en sympathisanten van de heemschutbeweging 

traditionele – als statisch gepercipieerde – plattelandscultuur met morele waarden, 

saamhorigheid en stabiliteit. Zij zagen hierin een fundament van de nationale 

gemeenschap dat gekoesterd diende te worden en ingezet moest worden tegen morele 

ontwrichting, verwildering van de jeugd, massificatie en vereenzaming van de 

bevolking na de oorlog. Een diagnose die nog nijpender werd door de bezorgdheid dat 

tradities op het platteland, inclusief hun diversiteit, door modernisering bedreigd zouden 

worden. Deze zorg betrof ook de boerderijbouw. Het was een zorg die niet nieuw was, 

maar die door de verwoestingen in de oorlog en de wederopbouw wel een nieuwe 

dimensie kreeg: zouden met de wederopbouw boerderijen ontstaan met volstrekt nieuwe 

vormen, dan zouden tradities verloren gaan die voor een geestelijke wederopbouw 

echter als uiterst belangrijk werden geacht. De juiste aanpak van het acute verlies door 

de oorlog zou het – veel zwaarder wegende – sluipende verlies door de modernisering 

kunnen voorkomen. Met een streekgebonden – en tegelijk moderne – wederopbouw 

moesten tradities actief bewaard worden.  

Over de realisatie van de eerste wederopbouw en de eerste fase van de tweede 

wederopbouw was men positief. De wederopbouwboerderijen uit deze fases 

beantwoordden aan de ‘betwiste modernisering’.
6
 De economische werkelijkheid 

toonde zich echter onverbiddelijk: kwesties van traditie en modernisering werden 

                                                 
6
 Schot/Lintsen/Rip, ‘Betwiste modernisering’. 
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hieraan steeds duidelijker onderhevig gemaakt bij de wederopbouw. Dat betekende dat 

het streekeigen bouwen ook werd verlaten.  

 

Radicale modernisering door de gelede bouw 

  

Het jaar 1949 vormde een belangrijke cesuur in de jaren van de tweede wederopbouw: 

het BWB werd toen gereorganiseerd tot de Afdeling Boerderijenbouw die de gelede 

niet-streekeigen boerderijbouw propageerde. De gelede bouw bestond uit verschillende 

los van elkaar functionerende onderdelen in een aaneengesloten of verspreide opzet. 

Men hoopte hierdoor bouwkosten te besparen en een grotere efficiëntie van de 

boerderijen te bereiken. Directeur P. Tijm en zijn medewerker N.B. Goudswaard waren 

belangrijke woordvoerders in dit kader. Zij waren het ook die de strijd aangingen met de 

pleitbezorgers van een streekeigen wederopbouw. Een sleutelfiguur die toen op het 

toneel van de wederopbouw verscheen, was Rijkslandbouwconsulent voor 

Boerderijbouw G.J.A. Bouma. Gezien zijn functie werd verwacht dat Bouma door 

middel van voorlichting via het in 1947 opgerichte consulentschap kennis over moderne 

boerderijen zou verspreiden en daarbij prioriteit zou geven aan landbouweconomische 

aspecten van de boerderijbouw. Bouma zette zich echter ook vol overtuiging in voor 

streekeigen boerderijen. Hij deed dit vanuit een houding die de ‘natuurlijke’ esthetiek 

van traditionele boerderijen in het landschapsbeeld benadrukte en waarin bovendien 

cultuurpessimistische ideeën te bespeuren waren. Tegelijkertijd probeerde hij steeds 

opnieuw aan te tonen dat de traditionele streekeigen boerderijbouw ook de meest 

efficiënte zou zijn voor boeren. 

Hierin komt een dilemma tot uitdrukking waar verschillende sleutelfiguren zich 

mee geconfronteerd zagen: er bleek een spanning te bestaan tussen enerzijds hun eigen 

passie voor traditionele boerderijen en anderzijds de verwachtingen die aan hun functie 

gesteld werden. Ze ageerden in een netwerk dat hun speelruimte beperkte en waren er 

tegelijkertijd in gevangen. Bouma was zo iemand, maar zeker ook 

Rijkslandbouwarchitect Van Houten van het Instituut voor Landbouwwerktuigen en 

Gebouwen te Wageningen,
7
 en het is niet ondenkbaar dat ook Van Eck als directeur van 

het BWB die spanning voelde. Immers, hij bleek met de heemschutbeweging te 

sympathiseren.  

                                                 
7
 Van Cruyningen, ‘Ein Erneuerer’. 



271 

 

Het streekeigen bouwen werd steeds vuriger betwist. Tegenover de emotionaliteit 

over idealen van eenheid en harmonie werden harde bouw- en landbouweconomische 

feiten en cijfers omtrent de boerderijbouw gesteld, die de pleitbezorgers van traditie op 

hun beurt probeerden te weerleggen met andere cijfers. Hieruit blijkt wat Schuyt en 

Taverne in hun belangrijke werk over de jaren vijftig met de ‘mathematiserende 

werkelijkheidsopvatting’ in deze tijd beschrijven. Het vatten van de werkelijkheid in 

cijfers gaf het ideologisch geladen debat over de wederopbouw een ‘neutralere’ toon en 

doorbrak de weerstanden tegen het verlaten van een streekgebonden boerderijbouw. 

Schuyt en Taverne zien hierin een van de gedaantes van de modernisering in de 

naoorlogse periode.
8
 

De kritiek, die van de Afdeling Boerderijenbouw en uit landbouwkringen kwam, 

betrof de uitgangspunten van het bouwen. Men moest vertrekken vanuit het 

economische gebruik van het bedrijf oftewel, zoals dat ook geformuleerd werd, ‘vanuit 

binnen’ en niet van buiten. De voorstanders van het streekeigen bouwen werd 

voorgehouden dit principe te weinig of niet te volgen. Het beeld van ‘binnen’ en 

‘buiten’ impliceerde de innerlijke gebruiksfunctie en de uiterlijke esthetische 

symboolfunctie van de boerderijen. Het mag hier ook gelezen worden als metafoor voor 

de fronten die gezien werden tussen boeren en stedelingen, tussen landbouworganisaties 

en schoonheidscommissies, tussen plattelandsarchitecten en architecten uit de stad en 

uiteindelijk ook tussen modernisering en traditie. Het betreft tegenstellingen die men 

trachtte te beantwoorden met toenaderingen en compromissen – dit bepaalde de 

dynamiek van de wederopbouw.  

Zo zochten de voorstanders van streekgebonden boerderijen actief naar 

oplossingen die tradities in de vormgeving en modernisering combineerden. De 

voorstellen van Bouma voor streekeigen boerderijen met een centrale tasruimte zijn hier 

een voorbeeld van. Instellingen als de Nederlandsche Heidemaatschappij en het ILG 

hadden – vanuit de andere kant – modernisering met het traditionele verbonden en ook 

de landbouworganisaties waren hiervoor opgekomen. Maar deze groep actoren stelde 

zich vanaf de late jaren veertig steeds meer compromisloos op. Overtuigd dat de 

boerderijbouw vernieuwd moest worden om tot een rationalisatie van het 

landbouwbedrijf en een verbetering van de Nederlandse landbouweconomie op micro- 

                                                 
8
 Schuyt/Taverne, 1950, 54. Zie ook Karel, De maakbare boer, 22. 
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en macroniveau te komen, streefden zij naar de bouw van boerderijen die braken met de 

traditionele vormgeving. Het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (als 

opvolger van het ILG), de Stichting voor de Landbouw en deels de 

landbouworganisaties lichtten boeren ook in deze zin voor. De landbouwpers speelde 

daarbij een wezenlijke rol. Het verschijnen van Goudswaards boek ‘Naar een goede en 

goedkope boerderij’ over gelede boerderijen gaf in 1950 nog een extra impuls. Op het 

gebied van de woningbouw, waaraan door bovengenoemde instellingen weinig aandacht 

werd besteed, waren de boerinnenorganisaties uiterst actief – ‘rationalisatie’ en 

‘effectiviteit’ waren ook hier, naast hygiëne en moraal, de toverwoorden. 

Twee ontwikkelingen boden bijzondere kansen en mogelijkheden: de Stichting 

voor de Landbouw richtte vanaf 1949 bouwbureaus op die als architecten konden 

fungeren en – in nauw contact met de landbouwpraktijk – een goedkope moderne 

boerderijbouw moesten bevorderen. En boeren mochten vanaf 1950 als bouwheren 

optreden bij de wederopbouw. Deze ontwikkelingen betekenden een autonomisering 

van de landbouwsector op het gebied van de wederopbouw. Vertegenwoordigers van de 

heemschutbeweging maakten zich in deze tijd enorme zorgen over het verdwijnen van 

het streekgebonden bouwen en deelden mee geen vertrouwen te hebben in bouwende 

boeren en landbouworganisaties, wel in architecten en schoonheidscommissies. 

 

Competenties en competitie 

 

Het debat over de wederopbouw ging in de latere wederopbouwjaren steeds ook over 

kwesties rond eigendom, zeggenschap en expertise: wie mocht zich inmengen, wie 

mocht de koers bepalen, wie beschikte over de juiste competenties op het gebied van de 

boerderijbouw? Toen de Landbouwhogeschool te Wageningen in 1948 een opvolger 

voor Rijkslandbouwarchitect Van Houten zocht, stelde de sollicitatiecommissie dat 

boerderijbouw tegelijkertijd het domein van landbouwdeskundigen én architecten was 

en dat de verschillende benaderingswijzen elkaar niet moesten uitsluiten maar juist 

moesten aanvullen. Dit ideaal ging niet vanzelfsprekend op bij de wederopbouw. 

Exemplarisch voor competentiegeschillen en daarmee voor competitieve aspecten is de 

in 1949 publiek uitgevochten strijd tussen de Stichting voor de Landbouw enerzijds en 

Van Eck en de Bond van Nederlandse Architecten anderzijds. In die strijd stond de 

verplichte inschakeling van architecten bij de bouw van boerderijen centraal. De 
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kernvraag was wie beter en goedkoper op moderne eisen in de landbouwpraktijk zou 

kunnen ingaan en wie beter met boeren zou kunnen samenwerken: 

landbouwdeskundigen of architecten. De strijd breidde zich in 1950 uit door de 

botsingen tussen de bouwbureaus van de Stichting voor de Landbouw en de BNA, die 

zich als concurrenten opstelden. 

Terwijl deze geschillen de – financieel verantwoorde – modernisering van 

boerderijen betroffen, werd ook de competentie van de voorstanders van een 

streekgebonden boerderijbouw ten aanzien van hun idee over traditie ter discussie 

gesteld. De Commissie Uniforme Bebouwing, die in 1954 testte of uniformiteit in de 

boerderijbouw door de eventuele verandering van overheidsvoorschriften kon worden 

voorkomen, beweerde dat de enige traditie in de boerderijbouw die van aanpassingen 

van de gebouwen aan veranderingen in de landbouw was. Daarmee werd verondersteld 

dat de pleitbezorgers van het streekeigen bouwen een te statisch begrip van traditie 

hanteerden. Vanuit de Nederlandsche Heidemaatschappij was al eerder ter discussie 

gesteld of cultuur, en daarmee traditie, wel door planning van boven gestuurd zou 

kunnen worden, zoals de pleitbezorgers dat verlangden. 

Typerend voor de competitie rond de wederopbouw was ook dat veelal de 

(veronderstelde) mening en de praktijkervaring van boeren en boerinnen 

geïnstrumentaliseerd werden. Zij dienden zowel in de pleidooien vóór als in de 

pleidooien tégen een streekeigen boerderijbouw als argument. 

  

Machtsverhoudingen 

 

Het debat over de boerderijbouw door de verschillende actoren die in deze studie aan 

bod zijn gekomen, is te begrijpen als betekenisvolle handelingsruimte waarbinnen de 

wederopbouw heeft plaatsgevonden. Het Bureau Wederopbouw Boerderijen en de 

Afdeling Boerderijenbouw namen daarbinnnen als plannende overheidsinstellingen een 

sterke positie in. Maar het is zonder twijfel dat de wederopbouw juist ook beïnvloed 

werd door de andere actoren. Al dan niet met elkaar verbonden,
9
 stonden zij in 

complexe machtsverhoudingen die het moeilijk maken om precies aan te geven welke 

actoren welke invloed hadden op de wederopbouw. Veel inspanningen waren gericht op 

                                                 
9
 Vanuit de Stichting voor de Landbouw kwam de kritiek dat de krachten van de verschillende 

instellingen uit de landbouwsector die zich met boerderijbouw bezighielden, te weinig gebundeld werden. 

Leenstra, S., ‘Achterstand inhalen’, in: Stichting voor de Landbouw, Mededelingen 6 (1951), 72, 73. 
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de actieve rol van de individuele boeren en boerinnen. Deze konden immers de 

wederopbouw voor een deel meebepalen: indirect via de bestaande overlegstructuren en 

samenwerkingsverbanden op nationaal en provinciaal niveau en direct ter plekke op de 

bouw. Het was van belang om hen te overtuigen en tegelijk hun zelfwerkzaamheid in 

die zin te sterken. De activiteiten met betrekking tot het woongedeelte laten dit 

bijzonder goed zien. Het was een functioneel netwerk van leden van 

plattelandsvrouwenverenigingen en leraressen dat de gedupeerde boerinnen stimuleerde 

de wederopbouw van het woongedeelte mee te bepalen, en wel volgens de ideeën van 

dat netwerk. Het ging om het doorzetten van een rationeel huishouden, maar ook om 

een beschavingsoffensief dat moest bijdragen aan een algemeen welzijn op het 

platteland.  

Bij boeren en boerinnen, zo blijkt uit deze studie, bestond over het algemeen 

draagvlak voor de modernisering van hun boerderijen. Het feit dat een aantal boeren 

zich al voor de oorlog met modernisering bezig had gehouden, de gebreken van de 

meeste oude boerderijen, de verwoesting en het leven in en werken met de 

noodvoorzieningen speelden daarbij allemaal een rol. De boerderij stond als 

gebruiksobject centraal. 

Historica Selma Leydesdorff heeft geconstateerd dat modernisering de in de 

oorlog geknakte trots kon versluieren.
10

 Of de modernisering bij de wederopbouw van 

boerderijen ook zo’n lading heeft gehad voor boeren en boerinnen, moet onbeantwoord 

blijven – het beschikbare bronnenmateriaal laat hierover geen conclusies toe.  

Om dezelfde reden moet de vraag onbeantwoord blijven of de boeren hun eigen 

persoonlijkheid wilden markeren met de modernisering, juist door de bouw van niet-

streekeigen boerderijen. Daarmee zou tegelijk ook het immateriële, dat belichaamd kon 

worden door wederopbouwboerderijen, een rol hebben gespeeld bij de wens naar 

modernisering. De vraag is gebaseerd op de veel beschreven maar ook gerelativeerde 

individualisering in de betreffende periode.
11

 Individualisering (zelfontplooiing) was 

(naast aanpassing aan de samenleving) ook wat de Wageningse sociologen vanaf het 

midden van de jaren vijftig voor het platteland nastreefden: het belang van de lokale 

                                                 
10

 Leydesdorff, Het water en de herinnering, 37. 
11

 Vgl. Schuyt/Taverne, 1950, 54, 55; Karel, De maakbare boer, 22. Schuurman heeft aangetoond dat het 

streven naar verbondenheid, in tegenstelling tot het streven naar individuele persoonlijkheid, ook voor de 

wederopbouwperiode niet ‘a priori’ de overhand had op het platteland. Schuurman, ‘Materiële cultuur’, 
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gemeenschap moest vervangen worden door een ‘individueel georiënteerd 

ondernemerschap’ van boeren.
12

 Socioloog Hofstee zag deze individualisering in 1957 

daarin bevestigd dat boeren, vooral de grote in het noorden en westen van het land, zich 

nieuwe moderne boerderijvormen zouden toe-eigenen als ‘cultural manifestations’ van 

de eigen individualiteit.
13

 Nu gaf Hofstee weliswaar geen wetenschappelijke fundering 

bij zijn verhaal en kan men zich afvragen of de constatering niet ingegeven was door 

wat de Wageningers nastreefden. Maar de juistheid van zijn constatering is wel 

denkbaar, gezien het uit de negentiende eeuw en de eerste decennia van de twintigste 

eeuw bekende fenomeen dat boeren met hun materiële cultuur zelfbewustzijn lieten 

zien.
14

 

 

De oorlog als breekpunt? 

 

Afsluitend wil ik hier focussen op de betekenissen van de ervaringen van bezetting, 

oorlog en de gevolgen daarvan. Een eerste constatering is dat vooral gezwegen werd: de 

oorlog kwam zelden ter sprake in het debat over de wederopbouw. Dat betrof ook de 

individuele verwerking van de oorlogservaringen van de gedupeerde boeren en 

boerinnen. Zo kwam ook het elders aangestipte idee dat ‘goed wonen’ zou kunnen 

bijdragen aan de individuele verwerking van het oorlogsleed,
15

 niet voor in het debat 

over de wederopbouw van boerderijen. Veeleer werd met motto’s als ‘En de boer hij 

ploegde voort’, ‘Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst’ en ‘Geen volk is sterker 

dan zijn boeren’ de blik op de toekomst gericht, zonder om te kijken. Slechts in 

kritische artikelen en klachtenbrieven over de noodvoorzieningen en de traag 

verlopende wederopbouw refereerden de landbouwpers en boeren aan de doorwerkende 

bedreiging door de oorlog. 

In welke dimensies speelde de oorlog wel een rol? Op ‘vrijwel alle niveaus van de 

Nederlandse samenleving’ klonk na de oorlog een roep om ordening.
16

 In deze context 

is de wederopbouw van boerderijen te interpreteren. Binnen de drie kaders van de 

wederopbouw van boerderijen werd geprobeerd om orde te scheppen tegen de 

                                                 
12

 Karel, De maakbare boer, 320, zie voor de Wageningse theorie van het modern-dynamische 

cultuurpatroon ook 21-79, 319-328. 
13

 Hofstee, Rural life, 244. 
14

 Schuurman, ‘Tussen stereotype en levensstijl’, 540; vgl. ook Montijn, ‘Na de zondeval’, 249. 
15

 Schuyt/Taverne, 1950, 201. 
16

 Schuyt/Taverne, 1950, 26, zie ook 80, 306. 
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achtergrond van verschillende ideaalbeelden van een nieuw Nederland. Orde op het 

gebied van de landbouweconomie, het huishouden en het wonen en orde op 

maatschappelijk gebied.
17

 En ook het uitvechten van wie welke zeggenschap mocht 

hebben over de boerderijbouw kan als een vorm van ordening op het gebied van bestuur 

en beleid van de boerderijbouw geïnterpreteerd worden, juist ook gezien het feit dat er 

tijdens en kort na de oorlog nieuwe instellingen op dat gebied waren opgericht. 

Het kiezen voor traditie en/of modernisering bij de boerderijbouw was het middel 

om orde te bereiken. Daarbij waren in het debat over de wederopbouw niet de doelen an 

sich het strijdpunt, maar ging het over de compatibiliteit van de middelen. De actoren 

die in deze studie zijn behandeld, hadden zich meestal al voor de oorlog met traditie en 

modernisering in de boerderijbouw beziggehouden en de wederopbouw stelde ze niet 

voor volstrekt nieuwe taken. In dit perspectief is de oorlog dan ook niet als breekpunt te 

interpreteren, zoals dat in andere contexten wel door historici gesteld is.
18

 Het aantal 

verwoestingen en de noodzakelijke wederopbouw maakten de boerderijbouw en 

daarmee kwesties van traditie en modernisering echter wel tot een urgent onderwerp.  

De blik richtte zich daarbij vooral op de kansen: de kans om een betere, 

praktischer boerderij terug te krijgen, de kans om de landbouw op micro- en 

macroniveau te moderniseren, de kans om het huishouden te rationaliseren, de kans om 

het algehele welzijn op het platteland te bevorderen en de zelfwerkzaamheid van boeren 

te versterken en de kans om gemeenschapsbevestigende en -vormende architectuur te 

scheppen. In dit kader werd nieuwe kennis gegenereerd die aan de realisering van de 

kansen moest bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan de experimenten met de gelede 

boerderij, de berekeningen over de arbeidstijd en daarmee -productiviteit van de 

boerinnen in het woongedeelte en het documentatiewerk van R.C. Hekker over 

historische boerderijen. Van deze kennis werd juist ook buiten de wederopbouw gebruik 

gemaakt, zoals in de ruilverkaveling, de streekverbetering en in het historisch 

boerderijonderzoek. Het was, naast de wederopbouwboerderijen zelf, de erfenis van het 

verlies.

                                                 
17

 De ordening toont zich uiteindelijk ook in de richtlijnen voor de boerderijbouw die tevens als ordening 

te begrijpen zijn. Over woningbouw en ordening zie ook Moorsel, Contact, 26. 
18

 Vgl. Schuyt/Taverne, 1950, 120; vgl. Spohn, ‘Landwirtschaftliche Gebäude’, 30, 31. 


