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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 8000
boerderijen vrijwel geheel verwoest. De meesten gingen in de laatste
oorlogsjaren verloren, voornamelijk in Noord-Brabant, Gelderland en
Limburg. Maar ook al aan het begin van de oorlog werden boerderijen
verwoest. Zo werden in de meidagen van 1940 op bevel van het Nederlandse
leger bij de Grebbelinie, ongeveer tweehonderd en vijftig boerderijen in
brand gestoken om de naderende vijand geen mogelijkheden tot
verschansing te bieden en om het schootsveld vrij te krijgen. Dit gebeurde
vooral aan de noordzijde in de Gelderse Vallei met plaatsen als Scherpenzeel,
Woudenberg, Renswoude en andere. In hetzelfde jaar kwamen er nog zo’n
250 boerderijen bij die tijdens gevechten werden verwoest of voor
vliegvelden moesten wijken. Voor Noord-Brabant betekende dit vooral de
gebieden van de Peel-Raamstellingen.
Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB)
Vanuit de overtuiging dat de boerderijen met het oog op de voedselvoorziening zo snel mogelijk moesten worden hersteld, was reeds in juli 1940
door de Rijksoverheid het Bureau Wederopbouw Boerderijen opgericht. Het
BWB ressorteerde onder het Bureau Ontruiming, een onderdeel van het
Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd, dat na de oorlogshandelingen in mei 1940 was belast met het herstel van het landbouwproductieapparaat.
De belangrijkste taak van het BWB was
de coördinatie van de herbouw van de
verwoeste boerderijen. Nederland was
voor dit doel onderverdeeld in
verschillende districten en rayons, met
telkens een district- en rayonbureau
van het Bureau Wederopbouw
Boerderijen.
Het BWB, wiens taken werden
uitgebreid met de herbouw van de
sinds september 1944 door oorlogsgeweld verwoeste boerderijen, kwam toen
te vallen onder de Rijksdienst voor Landbouwherstel van het ministerie van
Landbouw en Visserij, en kwam in september 1945 uiteindelijk onder het
gezag van het College van Algemene Commissarissen van Wederopbouw en
Bouwnijverheid. In 1949 werd het Bureau, na een reorganisatie omgedoopt
tot Afdeling Boerderijenbouw van het Ministerie van Wederopbouw en
Volkshuisvesting.
De Afdeling Boerderijenbouw hield zich tot het midden van de vijftiger jaren
bezig met de wederopbouw van de door de oorlog getroffen boerderijen.
Toen door de watersnoodramp van februari 1953 ruim 450 boerderijen
werden verwoest, kregen haar werkzaamheden tijdelijk weer een nieuwe
impuls, maar na de afhandeling van deze schade werd het Bureau opgeheven.
Traditie en modernisering
Het BWB nam de schade van de verwoesting van een boerderij op, het stelde
richtlijnen voor de wederopbouw vast, het toetste de architectenkeuze, het
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beoordeelde de bouwplannen en bestekken, verzorgde de aanbestedingen,
hield toezicht op de werken en regelde de financiering. Tussen 1945 en 1956
werkte het BWB nauw samen met de Rijksdienst voor Landbouwherstel en
vanaf 1950 ook met de Stichting van de Landbouw. Dit betrof niet alleen de
schaderegistratie, maar ook het geven van landbouwkundige adviezen
omtrent de nieuwe gebouwen en op grond hiervan het opstellen van
algemene richtlijnen.
Daarbij waren standaardisatie en modernisering aan de ene kant en het
behoud van het zogenaamde streekeigen bouwen aan de andere kant, steeds
weer onderwerp van discussie. Dit leidde er uiteindelijk toe dat het BWB
streefde naar streekeigen agrarische gebouwen die een moderne bedrijfsvoering mogelijk maakten.

De criteria waarop het BWB met
name lette, waren brandveiligheid,
verbeteringen van de stalhygiëne
(goede ventilatie, genoeg licht e.d.) en
een efficiënte indeling van de
boerderij. Ook met de voortschrijdende mechanisatie van de
landbouw, werd bij de bouw van de
nieuwe boerderij rekening gehouden.

Boerderij Liempdseweg 14
Schaderegistratie
Voor het opnemen van de schade werden formulieren ingevuld met daarop
gedetailleerde gegevens over de verwoeste boerderij, bedrijfsgegevens over
grootte en aard van het bedrijf en ook over het aantal mensen dat er woonde.
De formulieren boden ook ruimte voor advies over de grootte van de nieuw
te bouwen boerderij. Reconstructieschetsen van de oude boerderij waren net
als de schadeformulieren, bedoeld om inzicht te krijgen in de oude boerderij,
maar ook om te kunnen bepalen hoeveel geld de eigenaar van de boerderij
moest bijdragen aan de totale bouwkosten, die voor het andere deel door de
overheid werden gedragen. Deze eigen bijdrage was afhankelijk van het
bedrijfstype, de grootte, de leeftijd en de toestand van de oude boerderij.
De financiering was in handen van de overheid, maar de boeren moesten 10
tot 25 % zelf betalen. De bouwkosten werden vastgesteld op 9 mei 1940 en er
werd geen rekening gehouden met de inflatie. Voor de niet vergoede kosten
kon men een renteloos krediet krijgen van de overheid.
Vormgeving van de Boerderijen
De vormgeving van de modernisering moest echter op het ‘bekende’
traditionele leunen. Een belangrijk aspect voor de goedkeuring van de
bouwtekeningen was dat het ontwerp van de boerderijen bij de streek
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moesten passen. Om hiertoe een referentiekader te verwezenlijken liet het
BWB 144 historische boerderijen, die men als karakteristiek voor de
verschillende regio’s van Nederland beschouwde, opmeten, tekenen en
documenteren. Hieronder waren 17 boerderijen in Noord-Brabant.
Omdat het BWB vanaf 1947 via
standaardisatie van bouwonderdelen en
montagebouw kosten wilde besparen en
men toch streektypes wilde handhaven,
werden per streek enkele boerderijtypes
ontworpen. Voor Noord-Brabant werden
er drie verschillende types ontwikkeld. Of
die standaardisatie werkelijk is gerealiseerd is nog onderwerp van onderzoek.

Boerderij Liempdseweg 39
De wederopbouw van boerderijen kon na de eerste verwoestingen in 1940,
snel beginnen. Na de verwoestingen in 1944 en 1945 ging het moeizamer; de
wederopbouw vertraagde door het grote aantal verwoeste boerderijen, de
schaarste aan materialen, een tekort aan bouwvakkers en infrastructurele
problemen. Pas in het midden van de jaren 1950 was de wederopbouw van
boerderijen afgesloten.
De vormgeving van de wederopbouwboerderijen sluit aan bij de Delftse
School, een architectenstroom die gedragen werd door leerlingen van prof. M
J Granpré Molière. Dat betekende sobere bakstenen gevels met zorgvuldige
detailleringen. Vensters met roeden en (rode) pannendaken zijn typerend
voor de traditionalistische bouwtrant van de Delftse School. Daarnaast
hebben veel wederopbouwboerderijen de bekende gevelsteen met een uit het
vuur springende leeuw en het bouwjaar.
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Indeling van boerderijen
Bij de bouw van de wederopbouwboerderijen werden in de stal belangrijke
vernieuwingen doorgevoerd:
-

een stenen zolder boven het bedrijfsgedeelte; geprefabriceerde holle
bakstenen met betonskelet;
een sterke brandmuur tussen het woon- en het bedrijfsgedeelte;
een goed ventilatiesysteem met betonnen ramen met ventilatieklappen
en ventilatiekokers op het dak;
een moderne grupstal (geen potstal meer);
automatische drinkbakjes;
goed geïsoleerde gierkelders.

Meer licht door grotere- of meer ramen en bredere vloeren vergemakkelijkten het werken in de stal.
Karakteristiek voor het woongedeelte van de boerderijen in het hele land
zijn:
-

een gang en betonemaille op de muren hiervan [waren gemakkelijk
schoon te houden];
een keuken met aanrecht en (veel) inbouwkasten, soms als
woonkeuken;
een spoelkeuken;
een woonkamer;
een toilet in het woongedeelte.

Boven bevonden zich de slaapkamers, ook met inbouwkasten en soms ook
wel met een wastafel. Een douche was er nog niet.
De traditionele ‘goei kamer’, die nog in veel oude boerderijen bestond, vond
het BWB overbodig, omdat deze kamer meestal slechts een representatieve
functie had.
Wederopbouwboerderijen in Sint-Oedenrode
Het Meertens Instituut heeft een groot deel van het archief van het BWB
geïnventariseerd.
Mevr. Sophie Elpers, wetenschappelijk medewerkster van het Instituut, doet
onderzoek naar wederopbouwboerderijen en is bezig met een proefschrift
‘Erfenis van het verlies’.
“Boeren verloren hun woonruimte en hun bestaansbasis. En daarmee een
substantieel deel van hun identiteit. Want een boerderij is drager van
identiteit, traditie en status”, aldus promovenda Sophie Elpers.
Zij stelt verder dat er de laatste jaren zeer veel geschreven is over de
wederopbouw van steden na de Tweede Wereldoorlog. Maar voor wat er op
het platteland is gebeurd, is nauwelijks aandacht geweest. Dat is opmerkelijk,
aangezien de verwoestingen van al die boerderijen een enorme impact
hebben gehad op het plattelandsleven. Met de bouw van nieuwe boerderijen
werd een modernisering ingezet, die een breuk betekende met het verleden.
Niet alleen het dagelijks leven van de boeren nam andere vormen aan, ook
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het collectieve geheugen werd aangetast. Naar deze facetten van de
wederopbouw doet Elpers onderzoek.
Het Meertens Instituut heeft ook een Databank samengesteld waarin per
provincie en per gemeente een lijst is opgenomen met wederopbouwboerderijen. Deze lijst bevat informatie over de naam van de eigenaar
bewoner, de letter van de wijk (gebied) en het huisnummer; verder de plaats ,
de architect en de datum van goedkeuring van de bouwtekening.
Een voorbeeld.
C. 154; Boschkant, Sint-Oedenrode;
Architect: Aug. van Breugel
Datum tekening: 24 - 04 – 1947
Naam: M. Schepens

Aan deze lijsten is het aantal wederopbouwboerderijen in de gemeente SintOedenrode ontleend.
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Totaal

Boschkant (C)
Olland (B)
Heikant (B en E)
Koevering (E)
Eerde (E)
Eerschot (H)

11 boerderijen
22
“
“
15
“
“ *)
2
“
“
3
“
“
1
“
“
------54 boerderijen

*) Het gebied Heikant bestond uit twee wijkletters. Links van de
Schijndelseweg hadden ze de letter B en het gebied rechts van de
Schijndelseweg viel onder de letter E. In het B-gebied waren het 9 boerderijen
en in het E-gebied 6.
Architecten
In principe konden de boeren zelf een architect voor de opbouwboerderij
aanwijzen. Het BWB schakelde ook overwegend plaatselijke architecten in.
Tekeningen en bijbehorende bestekken, waarvoor in verband met toenemend
geld- en materiaaltekort steeds meer richtlijnen werden opgesteld, moesten
door het BWB worden goedgekeurd voordat plaatselijke aannemers met de
bouw konden beginnen. Het stond voorop dat eenvoudige, maar doelmatige
gebouwen zouden ontstaan, waarbij vooral werd gelet op de bedrijfshygiëne,
brandveiligheid en een efficiënte indeling, die een eigentijdse bedrijfsvoering
mogelijk maakten.
Voor de indeling van het woongedeelte had de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen aan het BWB geadviseerd over de te hanteren richtlijnen.
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Deze werden, geheel in het teken van de rationalisering van de huishouding,
bepaald door een efficiënte indeling, hygiëne en moraal. Ze wilden geen
onpraktische keukens meer, geen bedsteden meer en een toilet in huis.
Bij de bouw van het aantal eerder vermelde boerderijen waren de volgende
architecten betrokken:
Boschkant

Arch. August van Breugel
“
M. van Dun (uit Son)
“
Ned. Heidemij.

6
4
1

Olland

Arch. Aug. van Breugel
“
M. van Dun
“
Anderen

10
10
2

Heikant

Arch.
“
“
“

Aug. van Breugel
M. van Dun
C. van de Wielen
Anderen

5
3
5
2

Koevering

Arch. Aug. van Breugel

2

Eerde

Arch. C. van de Wielen
“
H.Tibosch
“
Aug. van Breugel

1
1
1

Eerschot

Arch. L.A. Neeskens

1

In Sint-Oedenrode en directe omgeving zijn
de wederopgebouwde boerderijen over het
algemeen duidelijk herkenbaar. Het betreft
meestal een langgevelboerderij, gebouwd van
rode bakstenen met rode pannen en een dak
met wolfseinden (schildjes).
Een wolfsdak heeft afgeschuinde kopstukken
aan de korte gevels. Loopt het schuine
gedeelte vanaf de goothoogte, dan is het een
schilddak. Zo’n schilddak heeft de boerderij
aan de Liempdseweg 31.
Plattegrond boerderij
Eerder is reeds vermeld dat aan de nieuwe boerderijen een aantal eisen
werden gesteld om ook vernieuwingen in de bedrijfsvoering te kunnen
doorvoeren. Daarnaast werd grote waarde gehecht aan een streekeigen
boerderij. Onderstaand een schetsmatige indeling van de wederopgebouwde
boerderij van de familie Schepens aan de Liempdseweg 14. Deze [kortgevel]
boerderij voldeed destijds geheel aan de eisen die door het BWB werden
gesteld.
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In het woongedeelte waren drie kamers, gescheiden door
een gang, een keuken met aanrecht, een ruime kelder onder
de keuken en er was een toilet aanwezig.
Achter de keuken een soort spoelkeuken met een koelbak
voor de melkkannen.
Het bedrijfsgedeelte bestond uit een grupstal met
automatische drinkbakjes. Twee varkenshokken, een
voederopslagplaats en een paardenstal. Het geheel was
voorzien van een harde zolder van geprefabriceerde holle
bakstenen met betonskelet. De schuur was een open ruimte
met grote deuren.

Op de nok twee ventilatiekokers.
Aan de achterzijde boven het stalgedeelte een soort
dakkapel met een deur die gedeeltelijk verlaagd in
de gevel zit, bestemd voor het binnenbrengen van
het hooi. Aan deze zijde ook grotere staldeuren
voor de voederopslag.

De tegel met de oprijzende leeuw is naast de voordeur ingemetseld.
Foto’s Liempdseweg 14

Liempdseweg 31
‘Leeuw in vlammen’

Hoewel er in Sint-Oedenrode circa 55 wederopbouwboerderijen staan, hebben
er slechts een tiental een ingemetselde tegel met daarin een afbeelding van
een oprijzende leeuw in vlammen. De betekenis van de ‘Leeuw in vlammen’
zonder zwaard en kroon, herrijzend uit de vlammen, is niet geheel duidelijk.
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In 1940 zijn de eerste boerderijen herbouwd, overwegend in de Gelderse
Vallei, achter de ‘Grebbelinie’, dus nog tijdens de bezetting.
Er bestaan meningen dat de Duitsers de boeren verplichtten om de ‘Leeuw in
vlammen’ in te metselen, met de betekenis dat de Duitse bezetter de
Nederlandse leeuw had overwonnen en in vlammen deed opgaan.
Meer waarschijnlijk is de opvatting dat het
de wederopbouw verbeeldt, direct nadat het
begin van de oorlog reeds een verwoestend
spoor had nagelaten. Zonder koningin en
leger werken aan de toekomst. De leeuw
heeft geen zwaard in zijn handen, omdat het
leger verslagen was en draagt geen kroon,
omdat de koningin in Engeland zat. Ook het
Meertens Instituut kon hierover geen nadere
verklaring geven en ook niet waarom de ene
boerderij wel een tegel heeft en andere boerderijen niet.
In Sint-Oedenrode bestaat de opvatting dat alleen afgebrande boerderijen een
tegel kregen en dat de boerderijen die door ander oorlogsgeweld waren
vernield en/of verwoest, geen tegel kregen.
De tegels hebben als bouwjaar 1947 of
1948.
De boerderij van café ‘De Verwe’ in Eerschot
heeft een tegel van 1940. Deze boerderij is
op 10 mei 1940 door het Nederlandse leger
in brand gestoken.
De wederopgebouwde boerderij ‘Prinsenhoef’, gelegen aan de
Prinsenhoefstraat 2, heeft een eigen tegel ingemetseld met daarop de tekst:

“Princehoeve”
door oorlogsgeweld verwoest
22 september 1944
JPHM van Thiel - Coovels
plaatste deze steen
bij de herbouw in 1954 tijdens
de pachtperiode van M. Rovers en
zijne huisvrouwe JL Wonders”

Hoewel er in dezelfde periode ook ‘burgerhuizen’ werden herbouwd, zien we
de tegel alleen op boerderijen. In 1945 verscheen een postzegel van de
Nederlandse Leeuw die de draak overwonnen heeft. Deze leeuw heeft wel een
zwaard in handen. Dit betrof een bevrijdingszegel.
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Maatschappij van Welstand
De boerderij langs de Schijndelseweg (79) is ook een wederopbouwboerderij.
Deze was destijds eigendom van de Maatschappij van Welstand. Boven in de
kopgevel is hiervan een steen ingemetseld:
“Welstand”
1947
De Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder de landlieden, is later afgekort tot Maatschappij van Welstand.

Boerderij Schijndelseweg 79 met tegel van
Maatschappij van ‘Welstand 1947’

Het is een Nederlandse Maatschappij, die in 1882 werd
opgericht door de Hilvarenbeekse Dominee Jacob van
Heusden.
Doel van de maatschappij was het aankopen van
boerderijen om daarmee protestantse gezinnen tegen
een geringe pacht een zeker bestaan te bieden. De
vereniging was actief in de provincies Noord-Brabant en
het zuidelijk deel van Gelderland en zorgde er in deze
rooms-katholieke streken voor dat het aantal
protestanten op peil bleef en deze een goed leven
hadden.
De toenmalige pachter heeft echter de leeuwtjestegel
niet ingemetseld, doch wel goed bewaard. De huidige
bewoners vonden de tegel op zolder en dachten dat hij toch wel iets met de
boerderij te maken zou hebben. Bij een verbouwing van de woonkamer
hebben zij de ‘rijzende leeuw’ in de schouw ingemetseld.
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Boerderij Liempdseweg 24

Boerderij Slophoosweg 4

Bronnen:
Meertens Instituut, Amsterdam, www.meertens.knaw.nl
Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met
de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur en is
onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
(KNAW).
Het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen, is bij de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort ondergebracht. De inventaris staat
op de website van het Meertens Instituut, Amsterdam.
Het artikel ‘Het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen’ door Mw.
S.M. Elpers M.A., verscheen in Vitruvius, nummer 3, april 2008.
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Boerderij Boskantseweg 84
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