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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

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

Elpers-von Samson-Himmelstjerna, S.M.

Publication date
2014

Link to publication

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

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

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

Download date:24 May 2023

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


349 

 

Samenvatting 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland ruim negenduizend boerderijen 

verwoest. Zo’n vijfhonderdvijftig boerderijen werden in de meidagen van 1940 vernietigd, 

met name bij de Grebbelinie. De meeste boerderijen gingen in het laatste jaar van de oorlog 

verloren, voornamelijk in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Dit onderzoek gaat over 

de wederopbouw van de boerderijen. Het stelt de dynamiek van de wederopbouw centraal 

die plaatsvond in een spanningsveld tussen traditie en modernisering. Tegelijkertijd levert 

de studie een bijdrage aan het onderzoek over moderniseringsprocessen in Nederland in het 

midden van de twintigste eeuw. 

In de inleiding worden de vraagstellingen en de uitgangspunten uitgelegd. De vragen 

die de studie beoogt te beantwoorden, zijn: welke betekenissen kregen modernisering en 

traditie toegekend door de actoren die zich met de wederopbouw van de in de oorlog 

verwoeste boerderijen bemoeiden en hoe gingen de actoren met elkaar in debat? Op welke 

wijze speelden modernisering en traditie een rol bij de daadwerkelijke wederopbouw van 

boerderijen en hoe zijn de visies op modernisering en traditie ‘gematerialiseerd’ in de 

wederopbouwboerderijen? Het debat over de wederopbouw, dat bepaald werd door 

complexe onderhandelingsprocessen, wordt begrepen als handelingsruimte waarbinnen de 

wederopbouw plaatsvond en die tegelijk beïnvloed werd door de wederopbouw. Bij de 

beantwoording van de vragen wordt ook aandacht besteed aan de relaties tussen de 

betekenistoekenningen van modernisering en traditie en de waarnemingen van bezetting, 

oorlog en de gevolgen daarvan. Dit echter zonder reductionistisch te willen zijn: het bezien 

van de wederopbouw alleen in het licht van de Tweede Wereldoorlog zou tot een 

ongenuanceerd beeld leiden. 

Aan de vragen liggen verschillende wetenschappelijke debatten ten grondslag: het 

debat over modernisering en traditie – in het algemeen en met betrekking tot de 

Nederlandse samenleving en landbouw in het midden van de twintigste eeuw in het 

bijzonder –, het debat over wederopbouwarchitectuur en het debat over boerderijbouw. 

Deze studie haakt in en levert nieuwe resultaten op ieder van de drie gebieden, maar voegt 

ook een geheel nieuw onderzoeksterrein toe: de wederopbouw van boerderijen is tot nu toe 

noch door de architectuurgeschiedenis, noch door de landbouwgeschiedenis en de etnologie 

onderzocht.  

In de studie spelen de begrippen modernisering, traditie en streekeigen een 

belangrijke rol. Modernisering en traditie impliceren als hedendaagse analytische begrippen 

dynamische processen. Dat was in de periode van de wederopbouw anders: modernisering 

werd begrepen als een doelgerichte rechtlijnige ontwikkeling die de samenleving naar een 

betere toekomst zou leiden, traditie werd veelal als het tegenovergestelde begrepen en 

geassocieerd met een – vermeend – statische en in een ver verleden verankerde 

plattelandssamenleving. Boerderijen die een als traditioneel bestempelde en in een 

specifieke regio bekende uiterlijke vormentaal vertoonden, werden als streekeigen 

beschreven. Problematisch is dat noch regionale grenzen duidelijk gemaakt werden noch 

gereflecteerd werd op de vraag welk evolutiestadium van de boerderijen men eigenlijk 

bedoelde.  

In de inleiding worden bovendien de heterogene methodiek en de heterogene bronnen 

van het onderzoek voorgesteld. De studie berust voor een essentieel deel op 

archiefonderzoek. Het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen, dat de 

wederopbouw vanaf 1940 coördineerde en organiseerde, vormde een van de bronnen. Ook 

archieven van andere (overheids)instellingen en van particulieren, sleutelfiguren van de 

wederopbouw als boerderijonderzoeker R.C. Hekker en Rijkslandbouwconsulent voor 
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Boerderijbouw G.J.A. Bouma, werden geraadpleegd. Naast archiefstukken waren artikelen 

uit streek-, landbouw- en architectuurbladen een belangrijke bron. Een verdere bron werd 

zelf gegenereerd: oral history interviews met boeren en boerinnen, met architecten en met 

een bouwtekenaar die de wederopbouw hebben meegemaakt. 

Tot slot wordt uitgelegd dat de studie in grote delen een reikwijdte heeft die geheel 

Nederland betreft. Voor specifiek regionale of lokale voorstellingen is de aandacht gericht 

op vier regio’s met relatief veel wederopbouwboerderijen: de omgeving van de Grebbelinie 

(Gelderland en Utrecht), de regio rond de gemeente Mill (Noord-Brabant), de regio rond de 

gemeente Groesbeek (Gelderland) en Walcheren. 

In hoofdstuk twee worden de verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

beschreven. De schade in het landelijk gebied, een schade die veel minder verankerd is in 

het collectieve geheugen van Nederland dan de schade aan de grote steden, had een 

immense omvang. Ruim 9000 boerderijen waren verwoest en rond 40.000 beschadigd. In 

relatie tot het totale aantal van circa 192.000 boerderijen die Nederland toen telde, is dit 4,5 

respectievelijk 21 procent. Aangezien de schade echter niet in gelijke mate over Nederland 

verdeeld was, maar bepaalde regio’s en gemeenten bijzonder zwaar getroffen waren, geven 

deze cijfers de realiteit slechts beperkt weer.  

Bij de Duitse invasie in mei 1940 werden meer dan 550 boerderijen verwoest, 

waarvan een groot deel op bevel van het Nederlandse leger om het schootsveld vrij te 

krijgen. Het betrof vooral boerderijen bij de Grebbelinie en in de gemeente Mill. De 

grootste schade aan boerderijen werd in de jaren 1944 en 1945 veroorzaakt door inundaties 

en door grootschalige gevechtshandelingen. Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Zeeland 

en Overijssel waren het meest getroffen met respectievelijk 2713, 2406, 1233, 775 en 510 

verwoeste boerderijen. Er wordt uiteindelijk stilgestaan bij de oorlogsgebeurtenissen in de 

vier genoemde regio’s die bijzondere aandacht krijgen.  

De volgende drie hoofdstukken gaan over de wederopbouw. Het begrip 

wederopbouw wordt daarbij in de letterlijke zin gebruikt als herstel van schade en 

verwoesting. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen de eerste wederopbouw die tijdens de 

bezetting plaatsvond, en de tweede wederopbouw van na de bevrijding.  

De wederopbouw vond plaats binnen drie kaders: het institutionele kader, het kader 

van de belangstelling voor traditie waarin gemeenschapsbevestigende en -vormende 

aspecten van de boerderijbouw centraal stonden en waarin ‘traditionele volkscultuur’ als 

wapen tegen te radicale modernisering van het platteland en tegen de massacultuur in de 

stad werd ingezet. En het kader van de belangstelling voor modernisering waarin het vooral 

ging om de vooruitgang van de landbouweconomie op macro- en microniveau, een 

voortgaande professionalisering van boeren en boerinnen en een beschavingsoffensief. 

In hoofdstuk drie ligt de focus op de geïnstitutionaliseerde wederopbouw. Het laat 

zien welke centrale rol de overheid speelde bij de wederopbouw. Met betrekking tot de 

voedselvoorziening werd de wederopbouw van boerderijen als een bijzonder dringende 

zaak beschouwd. Bij de wederopbouw werd voortgebouwd op de crisisbestrijdingspolitiek 

in de landbouw uit het decennium voor de Tweede Wereldoorlog: op 15 juli 1940 werd het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB) opgericht, een rijksinstelling die de 

wederopbouw moest coördineren en organiseren. Daarbij hoorde ook het opstellen van 

richtlijnen voor de wederopbouw en het beoordelen van bouwtekeningen van de particuliere 

architecten die bij de wederopbouw werden ingeschakeld. Het BWB en vanaf 1949 zijn 

opvolger de Afdeling Boerderijenbouw van het Ministerie van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting zouden tot het einde van de wederopbouwwerkzaamheden in het midden 

van de jaren vijftig deze taken uitvoeren. 

Het bureau werd bemand door de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de 

Wieringermeer met als hoofd ingenieur A.D. van Eck. De afdeling beschikte door haar 
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werkzaamheden in de nieuwe Wieringermeerpolder over ruime ervaring op het gebied van 

de moderne boerderijbouw. Terwijl in de polder gestandaardiseerde boerderijen waren 

gebouwd, bouwde het BWB echter vooral streekeigen wederopbouwboerderijen.  

De organisatie, de taken en de werkwijze van het BWB worden beschreven. Het 

bureau had zowel een centrale als een decentrale organisatiestructuur evenals een eigen 

adviesstructuur. Hiermee werd onder andere beoogd op streekgebonden eisen en wensen in 

te gaan bij de boerderijbouw. 

De visies van het BWB op modernisering en traditie stonden onder het primaat van de 

financiering van de wederopbouw. De kosten voor de wederopbouw werden steeds voor een 

deel door de eigenaren en voor een deel door de overheid betaald. Terwijl de eerste 

wederopbouw een redelijk eenvoudige financieringsregeling kende, werd bij de tweede 

wederopbouw een complexe regeling ontwikkeld. Te allen tijde, maar vooral na de enorme 

oorlogsschade van 1944 en 1945, stond de wederopbouw in het teken van strenge financiële 

voorwaarden en schaarste. Om de kosten te drukken, plande het BWB in 1947 een 

streekgebonden standaardisatie. Met name voor kleine bedrijven die een groot aandeel van 

het totale aantal verwoeste boerderijen uitmaakten. Later, vanaf 1950, propageerde de 

Afdeling Boerderijenbouw de zogenoemde gelede boerderijbouw waarbij de diverse 

ruimten als aparte bouwlichamen met telkens slechts één verdieping tegen elkaar of 

verspreid gegroepeerd waren. Van deze bouwwijze verwachtte men tevens kostenbesparing. 

Het BWB zag van het begin af aan de kans om de boerderijen met de wederopbouw 

te moderniseren. Dit bepaalde mede de visies op modernisering en traditie. De aandacht 

ging vooral uit naar het bedrijfsgedeelte en in het bijzonder naar een efficiënte indeling, 

hygiëne, luchtverversing, verlichting en brandveiligheid. Op basis hiervan werden 

richtlijnen voor de wederopbouw ontwikkeld. Bovendien werd erop gelet dat individuele 

streekeigen boerderijen zouden worden gebouwd: inhoudelijke modernisering moest 

gecombineerd worden met een traditionele uiterlijkheid van de boerderijen. Een van de 

middelen om te komen tot een streekeigen boerderijbouw was het inschakelen van 

plaatselijke architecten. In 1946 werd bovendien een documentatieproject opgericht door 

het BWB: de boerderijonderzoeker R.C. Hekker documenteerde 144 historische boerderijen 

in het hele land die de ambtenaren van het BWB en architecten als voorbeeld moesten 

dienen voor een streekeigen wederopbouw. Het hoofdstuk beschrijft in welke onderzoeks- 

en documentatietraditie Hekkers werk stond. 

Met de invoering van de gelede bouw, die goedkoper, maar ook effectiever en 

brandveiliger zou zijn, werd het streekgebonden bouwen verlaten. De Afdeling 

Boerderijenbouw maakte zich hier vanaf 1950 sterk voor, zij dwong de gelede bouwwijze 

echter ook niet af. Uiteindelijk zouden gelede wederopbouwboerderijen ontstaan, maar het 

aantal was niet groot, gerelateerd aan het aantal streekgebonden wederopbouwboerderijen. 

Het pleidooi voor de gelede bouw maakte discussies los onder architecten, 

vertegenwoordigers van de heemschutbeweging, landbouwdeskundigen en boeren die in 

hoofdstuk vier en vijf aan bod komen. 

Het hoofdstuk sluit af met een excurs over de wederopbouw van dorpen en steden. In 

dit excurs worden denkbeelden achter deze wederopbouw aangetoond – de wens het eigene 

tijdens de bezetting te benadrukken en het streven naar maatschappelijke transformatie na 

de bevrijding – en de vraag wordt opgeworpen of deze ook een rol speelden bij de 

wederopbouw van boerderijen. 

In hoofdstuk vier en vijf staan de actoren centraal die zich buiten het institutionele 

kader met de wederopbouw van boerderijen bezighielden. Hun visies op traditie en 

modernisering, de daarachter liggende motieven en de daaraan verbonden activiteiten 

worden geanalyseerd tegen de achtergrond van de politiek-maatschappelijke en 

economische context van de bezettingstijd en de periode na de bevrijding. De aandacht gaat 
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uit naar de onderlinge relaties en naar de vraag hoe de actoren met elkaar en met het 

BWB/de Afdeling Boerderijenbouw in debat gingen.  

In de eerste jaren van de wederopbouw speelden vooral kwesties rond traditie een rol. 

In hoofdstuk vier ligt de focus daarom op de actoren die zich bij de wederopbouw voor 

traditie inzetten. Deze actoren zagen in de boerderijen vooral een symbolische functie. 

Umberto Eco volgend, wordt in deze studie gesproken van de architectonische connotatie 

(in tegenstelling tot denotatie, waarmee de gebruiksfunctie van architectuur bedoeld is).  

Het hoofdstuk begint met de bezettingstijd. De nationaalsocialistische ideologie hield 

voorstellingen in over de boerengemeenschap als ‘oerbron van het Germaanse ras’, die gold 

als superieur en als ‘cultuurdrager bij uitstek’. Een – veronderstelde – Germaanse oorsprong 

van traditionele boerderijvormen in Nederland kon een diepe culturele verbondenheid met 

het land van de bezetter aantonen en de Anschluss legitimeren. Toch stelde de bezetter zich 

terughoudend op wat de wederopbouw van boerderijen betrof. Het was veeleer de 

Nederlandsche Landstand die zich hierin mengde en een streekeigen en tegelijk moderne 

wederopbouw propageerde. Dit tegen de achtergrond van racistische agrarromantische 

ideeën en economische machtspolitieke interesses waarbij het ‘Dauergültige’ inherent 

moest zijn aan het moderne. De Landstand beriep zich op germanofiele volkskundigen in 

Nederland die de Germaanse herkomst van boerderijen probeerden aan te tonen. De 

streekeigen wederopbouw die tijdens de bezetting is gerealiseerd, was echter alles andere 

dan een positieve reactie op wat nationaalsocialisten wilden. Met een streekeigen 

boerderijbouw kon namelijk juist ook het ‘eigene’, ‘typisch Nederlandse’ benadrukt 

worden. Hoe Van Eck en het BWB zich tegenover de bezetter en agrarromantisch 

gedachtegoed verzetten, wordt aan de hand van twee incidenten aangetoond.  

De vergelijking met de boerderijbouw in Duitsland tijdens het Derde Rijk laat zien in 

welke mate nationaalsocialistisch-ideologische voorstellingen de boerderijbouw wél konden 

beïnvloeden. Zij leidden daar tot de terugkeer van boerderijvormen waarvan men reeds 

langer afstand had gedaan en tot een extravert vieren van de ‘Germaansheid’ van 

boerderijen.  

De belangstelling gaat in het hoofdstuk verder uit naar de heemschutbeweging. 

Terwijl de actoren van de heemschutbeweging zich tevreden toonden met de eerste 

wederopbouw, namen hun activiteiten op het gebied van de boerderijbouw tijdens de 

tweede wederopbouw een grotere omvang aan. Dit als reactie op een veranderd beleid van 

de Afdeling Boerderijenbouw die de niet-streekgebonden gelede boerderij invoerde. De 

actoren ondersteunden een streekgebonden wederopbouw vanuit cultuurpessimistische 

ideeën over de naoorlogse samenleving en vanuit angst voor negatieve effecten van 

moderniseringsprocessen op het platteland. Een streekgebonden wederopbouw, zo meenden 

zij, kon nationale eenheid, moraal en zeden symboliseren en tegelijkertijd scheppen. 

Bovendien kon ermee het sluipende verlies van ‘volkscultuur’ op het platteland in al haar 

verscheidenheid tegengewerkt worden. In boeren en landbouworganisaties maar ook in de 

overheid had men geen vertrouwen bij de boerderijbouw, wel in architecten en 

schoonheidscommissies.  

Gestimuleerd door de heemschutbeweging, ging in 1954 de Commissie Uniforme 

Bebouwing aan het werk. Zij testte of uniformiteit in de boerderijbouw door een eventuele 

verandering van overheidsvoorschriften kon worden voorkomen. Resultaat was dat het om 

‘architectonisch verantwoorde uniformiteit’ ging – de enige traditie in de boerderijbouw zou 

die zijn van constante aanpassingen van de gebouwen aan veranderingen in de landbouw. 

Dit resultaat kwam overeen met het standpunt van R.C. Hekker. Als exact historisch 

werkende boerderijonderzoeker nam hij een kritische houding aan ten opzichte van de 

visies en eisen van de heemschutbeweging. Hij was een heel stuk voor op de Nederlandse 
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volkskundigen die pas veel later aan een ontmythologisering van hun studieonderwerpen 

zouden beginnen. 

De architect Jan Jans en Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. Bouma 

zetten zich vol overtuiging in voor het streekeigen bouwen – bij gelijktijdige modernisering. 

Jan Jans als regionalist die vanuit romantische, cultuurpessimistische ideeën het boer-zijn 

als holistische levenswijze (en niet als een door economische factoren bepaald beroep) 

begreep, historische boerderijen documenteerde, maar ook zelf veel streekeigen architectuur 

bouwde. Bouma als ambtenaar, van wie in principe verwacht werd dat hij boeren zou 

voorlichten over moderne boerderijen en daarbij prioriteit zou geven aan 

landbouweconomische aspecten van de boerderijbouw. Toen Bouma in 1949 een 

radiolezing hield met een vurig pleidooi tegen de gelede bouw, ontstonden hevige 

conflicten tussen de Afdeling Boerderijenbouw en de Rijkslandbouwconsulent – conflicten 

die in de jaren vijftig zouden uitgroeien en in 1960 tot het ontslag van Bouma leidden. 

In de discussie over boerderijbouw mengde zich vanaf het einde van de jaren vijftig 

een architectengroep, Agrobouw, die weliswaar geen invloed meer zou hebben op de 

wederopbouw, maar waaraan toch aandacht wordt besteed. De architecten van de groep 

hadden door de probleemstellingen van de wederopbouw ervaringen opgedaan. Deze 

leidden ertoe dat de groep de boerderijbouw ‘uit de sentimentele sfeer’ wilde trekken, het 

effectieve uitoefenen van het boerenbedrijf centraal stelde en een in het hele land toepasbaar 

boerderijontwerp ontwikkelde, gebaseerd op een gestandaardiseerde systeem- en 

montagebouw. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met twee paragrafen: een theoretische paragraaf en 

een excurs. In de theoretische paragraaf wordt aangetoond dat drie factoren doorslaggevend 

waren voor een pleidooi voor traditie bij de wederopbouw: de idealisering van 

gemeenschap, emotionalisering en esthetisering. Streekeigen boerderijen werden 

gemeenschapsbevestigende en -scheppende eigenschappen toegeschreven. Het ging daarbij 

om sociaal-ruimtelijke aspecten die met behulp van het concept ‘Heimat’ worden uitgelegd. 

Hoe verschillend hun ideeën en ideologieën ook waren, de actoren die zich voor traditie 

(steeds bij gelijktijdige modernisering) inzetten, ging het om de dirigistische aanpak van 

actuele problemen die zij constateerden en om de organisatie en het vormgeven van de 

toekomst. In hun planning mochten tradities voor een deel onderhandeld worden en 

dynamisch zijn. Voor de rest moesten ze door een streekgebonden wederopbouw bewust 

vastgelegd worden. 

Het excurs gaat over de gevelsteen met een uit het vuur springende leeuw die zowel 

bij de eerste als bij de tweede wederopbouw in veel boerderijen werd aangebracht en de 

wederopbouw moest symboliseren. De vervaardiging van de steen door Brouwers 

Aardewerk te Leiderdorp, een bedrijf dat tijdens de bezetting veel opdrachten kreeg van de 

bezetter, laat vermoeden dat de steen tevens door of via de bezetter in opdracht gegeven 

werd. De steen met de symbolische leeuw mag echter, ook tijdens de bezetting, begrepen 

worden als een expliciete benadrukking van het Nederlands eigene. 

Hoofdstuk vijf gaat over de actoren die bij de wederopbouw bijzondere belangstelling 

toonden voor modernisering en daarvoor het streekgebonden bouwen steeds nadrukkelijker 

wilden verlaten. Voor deze groep van actoren stond de gebruiksfunctie, oftewel de denotatie 

van de boerderijen centraal.  

De Nederlandsche Heidemaatschappij was een van de actoren. De Heidemij kon 

invloed op de wederopbouw uitoefenen door publicaties over boerderijbouw. Terwijl zij 

zich aan het begin van de wederopbouw nog inzette voor een moderne streekeigen 

boerderijbouw, nam zij in de loop van de wederopbouw afstand van deze visie: in de gelede 

bouw zag men kansen. 
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Tijdens de tweede wederopbouw werd op verschillende manieren geprobeerd om het 

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

bevorderen en daardoor kennis te genereren die de wederopbouw kon beïnvloeden. Er 

worden twee projecten die hierop doelden, besproken: de publicatie van een themanummer 

van het architectuurvakblad ‘Bouw’ over boerderijbouw in 1946 en de expositie van een 

gelede boerderij op de landbouwtentoonstelling in Eindhoven in 1949. Beide projecten laten 

zien dat het belang van esthetische en aan noties over traditie gebonden kwesties van de 

boerderijbouw naar de achtergrond geschoven werd en de modernisering van boerderijen 

naar de voorgrond. 

Het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen was een belangrijke speler op 

het gebied van de boerderijbouw. Ondanks zijn expertise werd het instituut niet direct 

betrokken bij de wederopbouw, maar het kon wel indirect invloed uitoefenen. Ingebed in de 

landbouwsector bewoog het instituut 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. Van Houten 

was tevens lector aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. In 1950 werd hij daar 

opgevolgd door G. Pothoven. Met Pothovens benoeming koos men voor een architect met 

ruime ervaring op het gebied van de boerderijbouw die vooral in het kader van de 

wederopbouw was opgedaan. Zijn oeuvre werd gekenmerkt door een ontwikkeling die zich 

van het vasthouden aan streektypen distantieerde. 

Ook bij de landbouworganisaties, die een centrale rol innamen doordat zij tussen 

boeren en overheid en tussen boeren en architecten bemiddelden, vond een ontwikkeling 

weg van het streekeigen bouwen plaats. Het betreft de centrale landbouworganisaties en de 

overkoepelende Stichting voor de Landbouw. De beschrijving en analyse van activiteiten 

van de stichting met betrekking tot de wederopbouw en boerderijbouw laten zien dat 

zeggenschap en zelfstandigheid van de landbouwsector werden opgeëist en dat boeren 

zelfredzaam gemaakt moesten worden. Hiervoor werden onder andere eigen bouwbureaus 

opgericht die het werk van architecten konden overnemen. In competentiegeschillen tussen 

de stichting en A.D. van Eck en de Bond van Nederlandse Architecten werden kwesties van 

zeggenschap onderhandeld. 

De houding van de centrale landbouworganisaties is onderzocht aan de hand van de 

berichtgeving over wederopbouw en boerderijbouw in de grote landbouwkundige 

weekbladen tussen 1940 en 1955. De zodanig gemedialiseerde visies verschilden per krant, 

juist wat klachten over de wederopbouw betrof, maar zij laten wel een overeenkomstige 

visie zien die de modernisering van boerderijen centraal stelde en tevens de bevordering van 

de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van boeren. 

In het hoofdstuk is een aparte paragraaf gewijd aan de actieve rol van vrouwen bij de 

wederopbouw. Deze werd bepaald door eisen met betrekking tot de rationalisatie van de 

woning, de verbetering van de hygiëne en de verbetering van de moraal in de nieuwe 

wederopbouwboerderijen. In de analyse worden de achter de ontwikkeling van de eisen 

liggende machtsrelaties blootgelegd. Plattelandsvrouwenverenigingen en het 

landbouwhuishoudonderwijs waren toonaangevend. Zij produceerden en verspreidden 

kennis over de modernisering van de boerenwoning en wilden de zelfwerkzaamheid van 

boerinnen in deze zin versterken. 

De wederopbouw moest tot de modernisering van de boerderijen, zowel de 

bedrijfsgedeeltes als de woongedeeltes, leiden. Daarenboven was er een hoger doel dat 

nagestreefd werd en dat met een moderne wederopbouw zelfs afgedwongen kon worden: de 

modernisering van de landbouw en de verhoging van het welzijn op het platteland. 
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Uiteindelijk komt in het hoofdstuk de grootste groep van actoren van de 

wederopbouw aan bod: de heterogene groep van individuele boeren en boerinnen. Zij 

hadden recht van inspraak bij de wederopbouw, onder andere doordat zij vertegenwoordigd 

waren in adviescommissies en doordat zij de bouwplannen met de architecten, aannemers 

en ambtenaren van het BWB/de Afdeling Boerderijenbouw ter plekke konden bespreken en 

samen ontwikkelen.  

Eerst gaat de aandacht uit naar het wonen en werken in noodvoorzieningen. Deze fase 

is te beschouwen als betekenisvolle overgangsfase tussen verwoesting en wederopbouw die, 

zo wordt beargumenteerd, mede bepalend was voor de vraag van boeren en boerinnen naar 

modernisering bij de wederopbouw. Het streekeigene werd door de boeren die zitting 

hadden in de adviescommissies afgewezen omdat het de modernisering van boerderijen in 

de weg zou staan. Maar ook voor andere boeren die in het kader van de studie geïnterviewd 

werden, bleek een traditionele vormgeving in het algemeen een duidelijk ondergeschikte rol 

te spelen. Al dan niet gestimuleerd door voorlichting stond de modernisering van de 

boerderijen als economische bestaansbasis voorop.  

Terwijl de traag verlopende tweede wederopbouw een reden was voor ernstige 

klachten, werden de wederopbouwboerderijen vooral positief beleefd. Boeren zagen er 

vooruitgang in. Nostalgische verhalen over de tijd van voor de oorlog kwamen nauwelijks 

voor. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing van het model van de 

‘Zentraldirigierung’ (Wiegelmann). De kritiek op het model maakt de complexiteit van de 

wederopbouw duidelijk.  

Hoofdstuk zes vat de resultaten van het onderzoek samen en geeft concluderende 

bevindingen. Er wordt benadrukt dat het – op het idee van de gemeenschapsbevestigende en 

-vormende eigenschappen gebaseerde – streekeigen bouwen steeds vuriger betwist werd. 

Dit tegen de achtergrond van de noodzakelijke modernisering van de boerderijen om de 

situatie van de Nederlandse landbouweconomie op micro- en macroniveau te verbeteren. 

Terwijl aanvankelijk zowel de pleitbezorgers van het traditionele bouwen als ook diegenen 

voor wie modernisering voorop stond naar toenaderingen zochten, stelde de laatste groep 

zich vanaf de late jaren veertig steeds compromislozer op. Verder worden drie punten 

belicht: het gegeven dat het debat over de wederopbouw ook steeds ging over competitieve 

kwesties rond zeggenschap en expertise over de boerderijbouw; de complexe 

machtsverhoudingen die achter de wederopbouw schuilgingen; en de vraag of de oorlog als 

een breekpunt voor de boerderijbouw te begrijpen is. De actoren van de wederopbouw 

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. De 

verwoestingen maakten de boerderijbouw echter wel tot een urgent onderwerp. Daarbij 

richtte zich de blik van alle actoren op de kansen om – op verschillende gebieden en 

niveaus – orde te scheppen. In dit kader werd nieuwe kennis gegenereerd die aan de 

realisering van de kansen moest bijdragen. Dit was, naast de wederopbouwboerderijen zelf, 

de erfenis van het verlies. 

 

 

 

 

 

 


