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Voorwoord
Boerderijen hebben vanaf jonge leeftijd altijd al mijn interesse gehad. Als boerenzoon,
opgegroeid op een moderne melkveehouderij met een historische Achterhoekse T-boerderij als
woning, heb ik kennis opgedaan van het functioneren van boerderijen, van de mentaliteit van
boeren en van de constante landbouwkundige (en tegenwoordig beleidsmatige) ontwikkelingen
die telkens hun weerslag vinden in de boerderijbouw. Onze boerderij is al generaties in de
familie en ik heb daardoor van mijn vader en van mijn grootvader geleerd hoe het vee vroeger
‘op grup’ stond in het achterhuis; hoe de eerste hooi- en strobalen werden geperst, steeds groter
werden en nu alleen nog met de tractor te verplaatsen zijn. Ook leerde ik via hen dat de
ruilverkaveling het platteland drastisch veranderd heeft en dat koeien vroeger met hand en
emmer, later met melkstel en vacuümsysteem, weer later in de melkstal en tegenwoordig zelfs
met robot worden gemolken. De ontwikkelingen hebben elkaar vooral na de Tweede
Wereldoorlog in razend tempo opgevolgd, vrijwel altijd onder het mom van schaalvergroting
en ze hebben ook nadrukkelijk hun stempel gedrukt op de vormgeving van de
bedrijfsgebouwen. Omdat er geen opvolging is voor ons familiebedrijf, ben ik verheugd de
kennis over het boerenbedrijf wel op een andere manier over te kunnen dragen, bijvoorbeeld
door middel van dit bachelorwerkstuk.
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Inleiding
Boerderijarchitectuur als dienende architectuur
Boerderijen zijn een vorm van dienende architectuur bij uitstek. Ze dienen het boerenbedrijf
en naar gelang de functionele eisen – door uiteenlopende ontwikkelingen – veranderen,
verandert de boerderijarchitectuur mee. Ze zijn een product van een voortdurend proces van
verandering.1 De meest treffende voorbeelden van deze benaderingswijze zijn de verschillende
historische boerderijtypen die Nederland herbergt. Boerderijtypen hebben zich kort gezegd
ontwikkeld vanuit de behoefte tot samenvoeging en splitsing van de drie hoofdonderdelen van
een boerderij: de woon-, stal- en tasruimte. Deze behoefte heeft samen met praktische eisen, al
of niet voorhanden bouwmaterialen en traditie voor verschillende oplossingen gezorgd, die zich
vervolgens verder hebben ontwikkeld. Deze verschillende oplossingen kunnen typologisch
onderscheiden worden in verschillende boerderijtypen: het Friese, het halle-, het dwars-, het
Zeeuwse en het Vlaamse boerderijtype (afb. 1).2
De ontwikkeling van het zogenaamde los hoes (vanaf de middeleeuwen) tot de T-boerderij
(beide behorend tot het hallehuistype) verduidelijkt hetgeen hierboven is beschreven. Het los
hoes, waarin woon-, stal- en tasruimte zich in één ruimte bevonden, verkreeg op een gegeven
moment een brandmuur, waarmee het woongedeelte werd afgescheiden van de rest van het
bedrijf. Ruimtegebrek en groeiende welvaart leidden in veel situaties vervolgens tot de
uitbreiding van het woongedeelte aan één zijde waardoor de zogenaamde krukboerderij
ontstond, of aan twee zijden waardoor de T-boerderij ontstond. Alle varianten bleven nog lange
tijd naast elkaar bestaan en pas omstreeks 1800 werden de eerste T-boerderijen in één keer
gebouwd, waarbij opmerkelijk was dat de oorspronkelijke opzet van het los hoes in de meeste
boerderijen nog was terug te vinden, ook in de indeling van het woongedeelte. Niet een
architect, maar traditie en praktische noodzaak bepaalden de vormgeving en de ontwikkeling
van boerderijen (afb. 2).3
Althans, dat was lange tijd het geval bij de historische boerderijtypen die in Nederland tot ver
in de negentiende eeuw vrijwel uitsluitend voorkwamen. Door de grootschalige
landbouwkundige ontwikkelingen (ingezet omstreeks 1850), werden steeds hogere praktische
1
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eisen gesteld aan de boerderijen, waardoor de historische boerderijtypen niet altijd meer
voldeden. Functionele bedrijfsvoering vroeg om schaalvergroting, om mechanisatie en om
wooncomfort en ook de eisen voor hygiëne werden steeds strenger. Aangezien de boer in de
meeste gevallen zelf verantwoordelijk was voor de vormgeving van zijn boerderij, werden door
hemzelf vaak aanpassingen gedaan waardoor hij kon voldoen aan de nieuwe praktische eisen,
die buiten de beschreven boerderijbouwtraditie stonden. Dit kon inhouden dat doorgangen
werden vergroot, dat woonruimten en stallen werden bijgebouwd en dat karakteristieke
gevelgeleding werd veranderd, waardoor historische en traditionele kenmerken van de
oorspronkelijke boerderij werden weggevaagd.4
Voor de (stedelijke) welgestelden en intellectuelen bleef dit niet onopgemerkt en zij spraken
van ontluistering van het platteland door toedoen van de ‘onwetende’ boer. Vanuit de sinds de
romantiek dominante romantisch-volkskundige opvattingen over het Arcadische boerenleven,
werd het dramatische verval van de moraal van de boerenbevolking als schuldige aangewezen.5
De boer was duidelijk zijn magic touch – ingegeven vanuit oerinstinct – volledig kwijt en hij
was kennelijk besmet geraakt door goedkoop, stedelijk vormvertoon dat zijn weerslag vond in
de boerderijarchitectuur. Volgens de pleitbezorgers van deze denkbeelden verdween daardoor
in rap tempo het ‘innig schone’ boerenhuis en werd het landschap ontsierd (afb. 3).6
Het ‘innig schone’ boerenhuis bleek echter niet toekomstbestendig. Het is verwerpelijk om de
boer als zondebok aan te wijzen voor het verdwijnen van historische boerderijen. Er was
namelijk iets heel anders aan de hand waardoor het traditionele boerenhuis nog lange tijd
voortbestond: armoede.7 Het in de kunstgeschiedenis algemeen geaccepteerde fenomeen dat
armoede de beste conservator is, was ook van toepassing op de historische boerderij. Welvaart,
landbouwkundige ontwikkelingen en de emancipatie van de boerenbevolking zorgde voor
geheel andere eisen aan het boerenbedrijf en die eisen waren niet meer te verenigen met de
traditionele boerderijbouw. Omdat de boerderijbouw altijd in dienst staat van het agrarischfunctionele en daar deze eisen waren veranderd, ontstonden er aan het eind van de negentiende
eeuw nieuwe oplossingen voor de boerderijarchitectuur.8
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Daarmee komen we tot een volgend punt: de relatie tussen boerderij en architectuur. Lange tijd
werd (en wordt soms nog) verondersteld dat boerderij en bouwkunst tweeërlei waren. Voor de
vormgeving van de boerderij was immers niet een architect, maar de boer zelf verantwoordelijk.
Zoals gezegd kon de boer volgens vele begin-twintigste-eeuwers deze last niet meer dragen.
Hij kon niet meer leunen op traditie om oplossingen te vinden voor de veranderende eisen van
het boerenbedrijf en hij bedierf volgens critici de boerderij wanneer hij poogde met de tijd mee
te gaan door eigenhandig ingrijpen. Mogelijk kon ‘echte’ architectuur uitkomst bieden in het
door critici zo tegenstrijdig gemaakte vraagstuk over boerenarchitectuur en de impasse
doorbreken waarin de boerenarchitectuur zou zijn beland, met inachtneming van alle nieuw
ontstane eisen voor het boerenbedrijf. Wat blijkt is dat romantische noties over
boerenarchitectuur lastig verenigbaar waren met de moderne en steeds veranderende eisen aan
het boerenbedrijf. De boerderijarchitectuur leek een nieuwe impuls nodig te hebben: niet
historiserend, maar vooruitstrevend.9
De modelboerderij
Modelboerderijen die in het eerste kwart van de twintigste eeuw gebouwd werden, zijn een
bijzondere poging tot het vinden van een architecturale oplossing voor de steeds veranderende
functionele eisen van het boerenbedrijf. Modelboerderijen van de beroemde architecten K.P.C
de Bazel (1869-1923), Robert van ’t Hoff (1887-1979) en Hendrik Petrus Berlage (1856-1934)
kregen een bijzondere uitstraling; naast het functionele kwam de nadruk namelijk te liggen op
architectonisch allure (afb. 4, 5 en 6). De boer – wanneer er dan al sprake was van een boer in
traditionele zin – was bij deze modelboerderijen niet langer verantwoordelijk voor de
vormgeving van de boerderij.10
De term ‘modelboerderij’ impliceert de nadruk op ontwikkeling, navolging, innovatie en
vooruitgang en behelst in dit werkstuk zowel het bedrijfstechnische als het architecturale. De
term duidt op een kennelijke behoefte een voorbeeld te initiëren dat aanzet geeft tot navolging.
Aan welke behoefte dit voorbeeld precies tegemoetkomt, blijkt uit het programma van eisen op
basis waarvan de modelboerderij gebouwd werd. De agrarisch-functionele eisen zijn een
houvast om te analyseren hoe, in het geval van modelboerderijen, de architect de
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ontwerpopgave heeft ingevuld. Mogelijk heeft de architect ter inspiratie voor de invulling van
de ontwerpopgave gekeken naar de boerderijbouwtraditie, wellicht juist naar moderne stadse
architectuur of naar bepaalde architecturale opvattingen die hij aan vond sluiten bij zijn oeuvre.
Modelboerderijen zijn in de loop van de twintigste eeuw vaker geïnitieerd, vooral na de Tweede
Wereldoorlog, toen land herwonnen werd, landbouwkundige ontwikkelingen zich in
sneltreinvaart voordeden, of toen er sprake was van grote voedseltekorten en armoede,
waardoor de overheid zich intensiever ging bemoeien met de Nederlandse landbouw. In de
perioden waarin modelboerderijen ontstonden, verschilden de programma’s van eisen en lag de
nadruk veelal minder op het architecturale. Zo werden na de Tweede Wereldoorlog onder het
mom van schaalvergroting en intensivering doorloopstallen geïntroduceerd, waarmee de
vormgeving, indeling en bedrijfsvoering van boerderijen sterk veranderde. In deze periode is
een drastische omslag in de bedrijfsvoering en de vormgeving van boerderijen zichtbaar, maar:
boerderijarchitectuur bleef dienende architectuur en ontwikkelde zich naar gelang de eisen
veranderden. Het architecturale was in deze jaren vaak ondergeschikt aan het
landbouwkundige, vooral wanneer men dit afzet tegen de modelboerderijen die in het eerste
kwart van de twintigste eeuw verrezen.11
Begin twintigste eeuw
De invulling van de ontwerpopgave van de modelboerderij door drie bekende Nederlandse
architecten zal leidend zijn in dit werkstuk, dat antwoord tracht te geven op de vraag naar de
betekenis van het fenomeen ‘onder architectuur gebouwde modelboerderijen in het eerste kwart
van de twintigste eeuw’ voor de Nederlandse boerderijbouw en voor de architectuur. Drie
casussen van De Bazel, Van ’t Hoff en Berlage met respectievelijk modelmelkerij Oud-Bussem
(1902-1906), modelboerderij De Zaaier (1911-1912) en modelberderij De Schipborg (19141917) schetsen een veelzijdig beeld van de invulling van de ontwerpopgave van de
modelboerderij. De drie befaamde architecten hebben de ontwerpopgave ieder op een eigen
wijze ingevuld en een architecturaal antwoord gegeven op de functionele eisen van de boerderij.
De drie architecten hebben ieder een uitgesproken stijl, ze zijn tijdgenoten, ze zijn intellectueel
en ideologisch en ze hebben ieder slechts eenmalig een boerderij ontworpen. Bovendien
behoorden De Bazel, Van ’t Hoff en Berlage op een bepaald punt van hun carrière tot de
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architectonische avant-garde. Een punt die in de gevallen van De Bazel en Van ’t Hoff gelijkliep
met het concipiëren van hun modelboerderijen.
In de drie hoofdstukken die ieder een casus behandelen, zal vanuit het programma van eisen de
invulling van de ontwerpopgave beschreven worden. Gekeken wordt in hoeverre inspiratie
geput werd uit analogieën, boerderijbouwtraditie, persoonlijke ideologie, architectuurtheorie of
uit heersende culturele noties over boerderijarchitectuur. Wat waren de consequenties van hun
keuzes voor de mogelijk vernieuwende aspecten van de modelboerderij? De drie hoofdstukken
zijn als volgt opgebouwd: een uiteenzetting van het programma van eisen, gevolgd door een
korte tekst over de architect en eindigend in een beschrijving over de invulling van de
ontwerpopgave van de modelboerderij. In de reflectie worden de drie boerderijen in de
landbouwkundige, culturele en architecturale context van het eerste kwart van de twintigste
eeuw geplaatst, in een poging om tot een verklaring te komen van het fenomeen ‘onder
architectuur gebouwde modelboerderijen’. Aan het eind volgt een conclusie.

8

Oud-Bussem
Het ideaal van zuivere natuurmelk
Directe aanleiding tot de oprichting van modelmelkerij Oud-Bussem (1902-1906) was de
slechte kwaliteit van melk, waardoor veel besmettelijke ziektes uitbraken. De vermogende
economiestudent J. van Woensel Kooy nam onder de indruk van de gevolgen van een
tyfusepidemie in Utrecht het initiatief tot het oprichten van een maatschappij tot het exploiteren
van een hygiënische melkerij. Deze zou gerealiseerd worden op het reeds door hem
aangekochte landgoed Oud-Bussem. Het grondbeginsel voor de melkerij was geïnspireerd op
Deense voorbeelden en behelsde het streven naar ‘zuivere natuurmelk’, die ‘rein gewonnen’
werd en geen ‘reiniging achteraf’ behoefde, zoals reeds enkele decennia bij zuivelcoöperaties
gebeurde.12 Dit werd bereikt met gezond vee, gezond personeel, stipte reinheid en nauwe
hygiënische controle van alle details van de melkwinning en –levering.13
Met het produceren van zuivere natuurmelk dacht Woensel Kooy een waar gat in de markt te
hebben gevonden. Hoewel steden reeds warenwetsbepalingen hadden vastgesteld voor
aanlevering van consumptiemelk, was er nog geen sprake van onafhankelijk toezicht op de
feitelijke melkproductie in en om de boerderij, die vaak allesbehalve hygiënisch was. Uit
groeiend gezondheidsbesef ontstonden eveneens stedelijke melkinrichtingen voor een veilige
levering van melk aan de inwoners, mede door middel van melkvervoer per spoor.
Verkeerstechnisch kon hofstede Oud-Bussem zo melk leveren aan de consument in de steden,
maar de melk werd ook via zogenaamde ‘melkhuisjes’ in eigen beheer verkocht.14
Door Van Woensel Kooy werd anderhalf miljoen gulden geïnvesteerd in de te realiseren
modelmelkerij, die een voor die tijd zeer omvangrijke veestapel van maar liefst 144 koeien zou
gaan herbergen. Mede dankzij de landbouwkundige innovaties was het houden van een gros
vee mogelijk – dit nam echter niet weg dat veel personeel nodig was om de melkerij draaiende
te houden. Gezien de afgelegen ligging van de boerderij werd het voltallige personeel,
bestaande uit melkers, dagloners, laboratoriummedewerkers, administrators, huishoudsters een
timmerman, een smid, een bakker en een magazijnchef gehuisvest op het terrein (afb. 7). Met
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het oog op hygiëne werd zelfs het personeel op ziektes gecontroleerd en medisch gekeurd en
iedereen kreeg aparte dienstkleding en instructies over persoonlijke hygiëne.15
Hoewel Van Woensel Kooy stierf voor de eerstesteenlegging in augustus 1903, heeft de
modelmelkerij – ondanks een moeizame start wegens tegenvallende belangstelling – veertig
jaar gedraaid: ‘betrouwbare rauwe melk’ bleek ondanks de hoge prijs aan te slaan in de
welgestelde stedelijke kringen. Het ideaal van zuivere natuurmelk bleek echter op de lange
termijn onhaalbaar: risico’s voor besmetting bleven aanwezig en het bedrijfsmodel bleek slecht
bestand tegen de crisistijd in de jaren dertig. Na de Tweede Wereldoorlog kon de boerderij niet
meer op rendabele wijze functioneren en won de bewerking van melk in fabrieken (pasteurisatie
en sterilisatie) het van zuivere natuurmelk.16
Kuipers stelt dat modelmelkerij Oud-Bussem kan worden gekenschetst als toonbeeld van
‘ambachtelijke moderniteit’ in vorm en functie. Zo werd enerzijds gebruikgemaakt van
moderne wetenschappelijke en landbouwkundige inzichten en mechanische hulpmiddelen,
terwijl anderzijds het productieproces zeer arbeidsintensief was en gebaseerd was op het
principe van ‘Moeder natuur’. Personeel en gebouwen moesten zich volgens dat principe
aanpassen aan de zwaarste eisen van hygiëne, tot aan het privéleven toe.17
K.C.P de Bazel: een groots architect
In 1902 verkreeg architect K.C.P. De Bazel (1869-1923) de opdracht de idealen van zuivere
natuurmelk te verwezenlijken in zijn eerste grote opdracht en tevens enige boerderij uit zijn
oeuvre. De Bazel had als ‘stadse’ architect geen enkele landbouwkundige ervaring, maar
verkreeg de opdracht waarschijnlijk via zijn contacten binnen Gooise intellectuele kringen.18
De Bazel is een van de bekendste architecten uit het begin van de twintigste eeuw en behoort
tot de generatie architecten die zich losmaakte van de aan het eind van de negentiende eeuw
overheersende historische stijlen. Afkomstig uit een bescheiden milieu werd hij in de leer
gedaan als timmerman en vergaarde hij in zijn jonge jaren op eigen initiatief bouwkundige
kennis door avondcursussen bouwkunde te volgen aan de Haagse Academie. In daaropvolgende
15
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jaren was hij werkzaam als tekenaar bij het Bureau Cuypers te Amsterdam, waar hij al op jonge
leeftijd leiding kreeg over grote opdrachten. In de Nederlandse kunstgeschiedenis is De Bazel
voor 1900 te kenschetsen als een pionier in de moderne richting: hij maakte zich los van zijn
christelijke achtergrond (en daarmee ook van Bureau Cuypers) en vond aansluiting bij een
anarchistische beweging. Inspiratie putte hij uit Oosterse kunst en hij ontwikkelde een manier
van werken die geheel vrij was van neo-elementen.19
De enkele gebouwen die De Bazel aan het eind van de negentiende eeuw ontwierp, waren van
groot belang voor de contemporaine Nederlandse architectuur: de prijsvraagontwerpen voor het
Genootschapsgebouw voor architecten en het Algemeen bibliotheekgebouw hebben H.P
Berlage – die in de beoordelingscommissies zat – beïnvloed in zijn ontwerp voor het
beursgebouw van Amsterdam (1898). Op het moment dat De Bazel zijn stijl geheel ontwikkeld
had, verdween hij na 1900 uit de avant-garde en zocht zijn geestelijk heil in de theosofie en in
de vrijmetselarij. Na de eeuwwisseling werd De Bazels manier van bouwen meer
traditionalistisch georiënteerd en ontwikkelde hij een steeds persoonlijker stijl, waarbij ambacht
hoog in het vaandel stond.20
De architecturale invulling van het ideaal door K.C.P de Bazel
De Bazel vestigde zich als zelfstandig architect in Bussem, waar hij de opdracht verkreeg tot
het ontwerpen van modelmelkerij Oud-Bussem, die tussen 1902 en 1906 werd gebouwd. Bij
het project werden rijksveearts B.M. Busing en bacterioloogscheikundige C.J. Koning al in het
beginstadium betrokken voor respectievelijk de keuring en de eventuele inenting van het vee
en voor de keuring van rauwe melk. Tevens was de Nederlandsche Heidemaatschappij
betrokken. Voor allen was de modelmelkerij pionierswerk.21
Met het oog op hygiëne werd het in de boerderijbouw tot dan toe ongebruikelijke besluit
genomen de boerderijonderdelen in aparte ruimtes onder te brengen. De gebouwen zijn
grotendeels gegroepeerd rond een groot, geometrisch ingedeeld plein. Het U-vormige
hoofdgebouw, waarvan de korte armen evenwijdig aan de toegangsweg zijn geprojecteerd,
fungeerde als koestal. De verdere onderdelen waren een flessenspoelerij, een zuivelhuis, een
kantoorgebouw, dienstwoningen en een boogbrug, die als westelijke entree toegang verschafte
19
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tot het uitgestrekte erf. De reeds bestaande, achttiende-eeuwse boerderij op het terrein werd
ingericht als quarantainestal; aan de noordzijde van het hoofdgebouw waren drie hooibergen
en in 1905 verrees nog een koestal.22
Alle gebouwen hebben een hoogte van één bouwlaag met een zolderverdieping. De vorm en
ligging van het hoofdgebouw is uit praktisch oogpunt bepaald, met een gunstige ligging ten
opzichte van wind en zon. De middenpoort leidde naar een overdekte mestput, die door middel
van tunnels met smalspoor in verbinding stond met de stallen (afb. 7). Met het oog op
brandgevaar heeft De Bazel de stallen in het hoofdgebouw afgescheiden met de middenpoort
en de voederlokalen in de hoeken. Voor de inrichting van de koestallen heeft De Bazel de
voorbeelden van de Nederlandsche Heidemaatschappij gebruikt, die onder andere
‘brandveilige’ stallen propageerde en die minimum-afmetingen van de koestandplaatsen,
ventilatie en lichttoetreding voorschreef (afb. 8).23 De stallen hadden betonnen vloeren en
spanten, ijzeren kolommen, plavuizen op de vloeren en tegels tegen de verder witgekalkte
wanden achter de mestgoten. Betonnen bakken voor voer en drinkwater waren gemakkelijk
schoon te maken en voer kon vanaf de betonnen zolders op de delen gedeponeerd worden. Het
gebruik van hout werd vanuit hygiënisch oogpunt zoveel mogelijk vermeden in het interieur
(afb. 9). Het hoofdgebouw is in tegenstelling tot de andere gebouwen gedekt met riet en krijgt
door de vele dakkapellen en hooideuren een levendig en tegelijk dominerend aspect.24
Boven de middenpoort in het hoofdgebouw wordt het dak bekroond met een achthoekig houten
klokkentorentje dat is gedekt met een rieten kapje. Dit ‘Bazeltorentje’ is een motief dat in latere
jaren herhaaldelijk door De Bazel als dakbekroning wordt gebruikt en grijpt terug op zestiendeen zeventiende-eeuwse Nederlandse architectuur. Behalve het torentje zijn volgens Reinink
meerdere kenmerken en kwaliteiten terug te vinden in de modelboerderij, die de kern van De
Bazels architectuur zouden blijven vormen. Zo is Oud-Bussem ontworpen op een roostersysteem, toegepast in drie dimensies, het gebouwencomplex is symmetrisch en centrerend
aangelegd, het houtwerk is met zeer veel detail ontworpen en verfijnd uitgevoerd en er zijn
traditionalistische kenmerken te bespeuren als het klokkentorentje en de kleine ruitjes met
witgeverfde sponningen. De afwerking van andere kleinere details zoals deurknoppen,
muurankers en hekken is typerend voor De Bazels stijl. Volgens Reinink wilde De Bazel iets
22
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van zijn eigen wezen in zijn werk laten overvloeien door middel van een zo doordacht mogelijk
ontwerp en een zo verfijnd mogelijke uitvoering (afb. 10).25
Volgens tijdgenoten H.P. Berlage en W. Dudok is dit De Bazel in Oud-Bussem uitstekend
gelukt: het wordt door hen als het beste werk uit diens oeuvre beschouwd. De Bazel heeft de
architectuur van de modelboerderij laten aansluiten bij de achttiende-eeuwse boerderij op het
landgoed en greep in het algemeen terug op de ‘eenvoudige, gezonde’ bouwprincipes van voor
de negentiende eeuw. Zoals gezegd heeft De Bazel bij het ontwerpen gebruikgemaakt van het
door de theosofie ingegeven ‘Egyptische driehoeksysteem’, dat H.P. Berlage eveneens heeft
toegepast bij zijn beursgebouw in Amsterdam, is het wel met andere verhoudingen. In OudBussem komt ‘moderne’, hoogstaande en theoretisch gestoelde architectuur, geïnspireerd op
Nederlandse architectuur uit het verleden, samen met een gebouwtype dat tot dan toe – niet op
een soortgelijke wijze – onderdeel uitmaakte van de Nederlandse architectuur (afb. 11).26
Het ideaal waarop de modelmelkerij was gestoeld, vond directe navolging in modelboerderij
Het Huis ter Aa te Doorwerth (1908), eveneens gesticht door een vermogende ondernemer, die
niet van het boerenbedrijf kwam. De vormgeving was in tegenstelling tot Oud-Bussem
geïnspireerd op fabrieksarchitectuur. Rond 1935 waren in Nederland minstens twintig
hygiënische melkerijen in bedrijf. Allemaal moesten ze het ideaal van de directe verkoop van
onbewerkte ‘natuurmelk’ na de Tweede Wereldoorlog opgeven, omdat het zowel economisch
als medisch niet houdbaar was. In 1952 werd de verkoop van rauwe melk aan particulieren
geheel verboden. De modelmelkerij Oud-Bussem kreeg na decennia van verval in 1971 een
nieuwe functie als uitgeverij.27
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De Zaaier
Boerderij als commune
Waar melkerij Oud-Bussem een gat in de markt vulde met zuivere natuurmelk, is
modelboerderij De Zaaier te Lunteren (1911/1912) vanuit geheel andere principes tot stand
gekomen. Hoewel weinig bekend is over de opdrachtgever Pieter Duijs en daarmee over diens
intenties, is De Zaaier zeer waarschijnlijk bedacht als commune, getuige het ontwerp met
slechts één slaapkamer met plaats voor vier afzonderlijke bedden.28 Deze veronderstelde functie
sluit aan bij de architect, die radicaal communistisch en later anarchistisch gedachtegoed
koesterde én bij de omgeving van Lunteren, waar in het begin van de twintigste eeuw meerdere
communes werden gesticht. Het is aannemelijk dat Van ’t Hoff de opdracht verkreeg wegens
diens ideologie, die hij mogelijk deelde met de opdrachtgever.29
Hoewel de intentie tot bouwen van de boerderij waarschijnlijk is gestoeld op een ideologisch
ideaal, is in de boerderij geen duidelijk agrarisch-functioneel streven aanwijsbaar zoals bij
melkerij Oud-Bussem het geval was. Bij het ontwerp zijn enkele landbouwkundige
vernieuwingen toegepast, zoals uit onder andere het stalontwerp blijkt. De vormgeving van de
boerderij incorporeert traditionele kenmerken op een vernieuwende wijze (afb. 12).30
Robert van ’t Hoff: een korte maar betekenisvolle loopbaan
In 1911/1912 ontwierp Robert van ’t Hoff (1887-1979) modelboerderij De Zaaier. Het rustieke
ontwerp komt bij een eerste blik dicht in de buurt bij de door tijdgenoten zo gewaardeerde
traditionele boerderij, met onder andere opgeklampte deuren, gepotdekselde gevelbekleding en
rieten kap. De Zaaier is een van de eerste ontwerpen uit het betrekkelijk kleine oeuvre van Van
’t Hoff, die als avantgardistisch architect vooral bekend is geworden als medewerker van De
Stijl en door als eerste van Europa te bouwen in de trant van de Amerikaanse architect Frank
Lloyd Wright (1867-1959).31
Van ’t Hoff zei reeds op jonge leeftijd het architectenvak vaarwel en heeft daardoor een
betrekkelijk klein oeuvre, dat is beperkt tot de jaren tussen 1910 en 1920. Van ’t Hoff groeide
28
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op in een welgesteld Rotterdams milieu, met ouders die zich inlieten met kunstenaarskringen.
Op jonge leeftijd assisteerde hij op de bouw en verkreeg daardoor affiniteit met architectuur.
Na zijn middelbare schoolopleiding vertrok hij naar Birmingham, waar Van ’t Hoff zich in
1906 inschreef aan de School of Art. In deze tijd ging hij zich verdiepen in de Engelse
plattelandsarchitectuur en ontwikkelde hij ook een voorkeur voor het ambachtelijk bouwen.
Vanaf 1911 volgde Van ’t Hoff een voortgezette opleiding in Londen, waar hij zijn eerste eigen
ontwerpen vervaardigde, waaronder modelboerderij De Zaaier.32
Van ’t Hoff had over architectuur en samenleving zeer uitgesproken ideeën. Zijn belangstelling
ging uit naar geavanceerde industriële technieken en naar rationalisatie van het bouwproces.
Naar zijn opvattingen zou dit tot verbetering van de arbeidsomstandigheden leiden. In 1917
kwam Van ’t Hoff in aanraking met Theo van Doesburg (1883-1931) en met De Stijl, waardoor
hij de kans kreeg mee te doen aan een beweging met kunstenaars uit allerlei disciplines. Door
de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog werd Van ’t Hoffs gedachtengoed steeds
radicaler en kon hij als communist geen aansluiting meer vinden bij De Stijl. De verbinding
tussen artistieke avant-garde en proletarische revolutie waren voor hem een klare zaak, maar
deze opvatting vond weinig weerklank. Van ’t Hoff schuwde publiciteit en trok zich na 1920
steeds verder terug in de anonimiteit en beëindigde toen ook zijn praktijk als architect.33
Van ’t Hoffs invulling van de ontwerpopgave
Hofstede De Zaaier heeft een zeer gevarieerd aanblik, maar berust op een simpele plattegrond
van vier vierkanten die ieder een andere functie hebben (afb. 13). Het oorspronkelijke
dwarsdeel (schuurgedeelte) is in 1940 verlengd. Het is opgetrokken uit muren van
schoonmetselwerk, in contrast met de oorspronkelijke gevels, die zijn witgepleisterd boven een
zwarte plint. In het verlengde van de schuur bevindt zich een koestal met zestien
koestandplaatsen onder een riet gedekt schilddak. Opgeklampte deuren en meerruits
stalraampjes sieren samen met enkele gepotdekselde delen de gevels. Aan de linkerzijde
bevindt zich een haaks aan de schuur vast gebouwd, terugliggend en van de schuur afgescheiden
woongedeelte met een rieten zadeldak. In de uitspringende ingangspartij is de voordeur met
bovenlicht ontworpen, geflankeerd door kleine vensters. Hiertoe is de dakvoet opgenomen (afb.
14). Rondom de woonkamer treedt licht binnen via de in totaal zes grote vensters met luiken,
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bekroond door in schoonmetselwerk uitgevoerde, halfronde ontlastingsbogen. De verdieping
wordt van licht voorzien door drie vensters in de topgevel en door twee dakkapellen, met
wederom betimmering in de potdeksel-techniek. De sierankers versterken inwendig het moeren kinderbalkenplafond op consoles met korbelen in de woonkamer, waar tevens een grote
schouw met bloemtegels is ontworpen. De grote prominente schoorstenen doen denken aan
Engelse voorbeelden en de door Van ’t Hoff ontworpen tuin grijpt qua indeling terug op formele
tuinontwerpen.34
Van t’ Hoff, die reeds sinds zijn jeugd een bijzondere belangstelling voor boerderijen koesterde,
heeft zich voor De Zaaier waarschijnlijk laten inspireren door de hallehuisboerderij.
Boerderijen van het hallehuistype komen in het Gooi en langs het IJsselmeer veelvuldig voor
als historische boerderij. De lage zijgevels en de onregelmatige onderlijn van het rieten dak in
het ontwerp van Van ’t Hoff zijn kenmerken van het hallehuistype. Tevens heeft de hoofdvorm
van de boerderij (schuur en koestal) de vorm van een hallehuis met rieten zadeldak. Het dak is
echter niet ontworpen met een wolfseind zoals bij de meeste historische hallehuisboerderijen,
maar met een rechte gevel. De gebinten en kapconstructie van het schuurgedeelte zijn duidelijk
geënt op de constructie van het hallehuistype. Afwijkend is echter dat de koestandplaatsen niet
aan beide zijden van de deel zijn ontworpen, maar in een aparte koestal, waarmee tasruimte
afgescheiden is van de standplaats voor het vee.35
In het ontwerp voor hofstede De Zaaier speelt Van ’t Hoff dus met de boerderijbouwtraditie en
moderne bedrijfsvoering. Dit is ook terug te zien in het woongedeelte, dat geheel is
afgescheiden van het bedrijf – enkel de gang van het huis geeft doorgang tot de koestal. Van ’t
Hoff heeft het woonhuis van de moderne woongemakken voorzien met aparte keuken en toilet
– in traditionele boerderijen was de wc veelal geplaatst in het bedrijfsgedeelte. De zitkamer met
het hoge moer- en kinderbalkenplafond en met een imposante schouw heeft veel weg van een
‘goede of zondagse kamer’ in historische boerderijen (afb. 15). Op de verdieping was boven de
zitkamer één slaapkamer ondergebracht met plaats voor vier bedden, met ingebouwde kasten
en met een aparte kleine ruimte die dienst deed als graanzolder.36
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Naast Van ’t Hoffs aandacht voor streekeigen gebouwtypologieën en moderne bedrijfsvoering
heeft hij tevens zijn ideeën over ambachtelijk bouwen verwerkt in het ontwerp. In tegenstelling
tot latere villa’s die Van ’t Hoff geheel in de trant van Frank Lloyd Wright ontwierp, met
moderne en technisch vernieuwende betonconstructies, heeft hij De Zaaier constructief en
uiterst conservatief ontworpen (afb. 16). Waar De Bazel een decennium eerder met beton en
ijzer brandveilige stallen ontwierp voor modelboerderij Oud-Bussem, heeft Van ’t Hoff voor
de kapconstructie de traditionele ankerbalkgebinten toegepast. In materiaalkeuze en detaillering
komt duidelijk Van ’t Hoffs interesse in ambachtelijk bouwen naar voren en is de invloed van
de Engelse Arts-and-Craftsbeweging aanwijsbaar. Hofstede De Zaaier is tegenwoordig nog
steeds in gebruik als boerderij.37
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De Schipborg
Niet zomaar een boerderij
In opdracht van het vermogende echtpaar Kröller-Müller kreeg architect H.P. Berlage (18561934) de opdracht tot het ontwerpen van een modelboerderij voor de 23-jarige zoon van het
echtpaar (afb. 17). De boerderij zou gerealiseerd worden op de Ontginning de Schipborg nabij
Anloo, in de kop van Drenthe. Berlage heeft in dienst van de Kröller-Müllers vele opdrachten
uitgevoerd, waarvan tegenwoordig Jachthuis Sint-Hubertus (1915-1920) op de Hoge Veluwe
nog het bekendst is.38
Ter oriëntatie reisde Berlage in augustus 1913 met de Kröller-Müllers mee naar Drenthe. In een
brief die mevrouw Kröller-Müller later die maand aan Berlage schreef, worden de intenties tot
het bouwen van de modelboerderij duidelijk. Mevrouw Kröller-Müller schrijft het jammer te
vinden dat Berlage niet nog een dag langer in Drenthe is gebleven ‘want wij zagen in de buurt
van Sappemeer nog zulk prachtige boerderijen. Zo mooi en ernstig van kleur en architectonisch,
mij dunkt, zo veel verder ontwikkeld dan onze Zuid-Hollandse’, waarmee ze waarschijnlijk
doelt op de hallenhuisboerderij. ‘Het oorspronkelijke type, dat wij samen in Drenthe zagen,
vindt men er echter in terug: de grote schuur met een reuze dak, het woonhuis voor, een iet of
wat voorgeschoven middengedeelte rechts; links de doorrit, dus grote poort. Intussen is mijn
zoon twee dagen over geweest, die heel veel voelt voor ons plan, dat hij nu bezig is te
overdenken. Hij moet helaas de maand september in dienst, maar zal ons toch nog al de
gegevens verschaffen, die wij nodig hebben. Dat is hem wel toevertrouwd, want hij kent het
bedrijf in Drenthe en is een landbouwer met hart en ziel’. Verder in dezelfde brief wordt
duidelijk dat de Kröller-Müllers niet ‘zomaar’ een boerderij wilden: ‘De moeilijkheid is: Wij
willen toch iets moderns maken, iets dat geheel past bij het hedendaagse bedrijf. [Wij willen]
profiteren van alle uitvindingen, die onze tijd ons biedt, maar voorbeelden in dat opzicht zijn er
voor ons niet’.39
Uit de brief blijkt wat de Kröller-Müllers voor ogen hadden en blijkt ook dat mevrouw over
enige kennis over historische boerderijen beschikte. Deze boerderijen waren volgens haar
inspirerend, maar niet afdoende als voorbeeld voor modelboerderij De Schipborg, omdat ze de
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ontginning van tweehonderd hectare als één bedrijf wilden behouden en dat was veel groter dan
waarop traditionele boerderijen afgestemd waren: de moderne technische eisen voor de
modelboerderij noopten tot een andere architecturale oplossing. Mevrouw Kröller-Müller ging
samen met Berlage op zoek naar informatie over grote boerderijen en ze kwamen uit bij
literatuur over Duitse en Amerikaanse voorbeelden, daar zij ervan overtuigd waren dat
Nederlandse voorbeelden niet voldeden. Opmerkelijk is dat – voor zover bekend – niet
gesproken wordt over modelmelkerij Oud-Bussem, die in grootte overeenkwam en
waarschijnlijk wel bekend was bij Berlage, aangezien hij contact onderhield met De Bazel.40
Mevrouw Kröller-Müller heeft zich net als bij andere projecten, sterk bemoeid met de
totstandkoming van modelboerderij De Schipborg. Als fervent kunstverzamelaar hield ze zich
ook bezig met ontwikkelingen in de bouwkunst, waarin ze een voortdurend streven koesterde
om haar gebouwen niet alleen een tastbaar iets te laten zijn, maar ook een drager van geestelijke
waarden. Ze stond voor het spirituele in de bouwkunst, dat volgens haar bereikt werd doordat
een architect zijn levensinzichten vertaalde in architectonische vormen. Aan Berlage de taak de
door de Kröller-Müllers gecreëerde ontwerpopgave voor de modelboerderij – met een duidelijk
technisch en architecturaal eisenpakket – op een eigen wijze in te vullen. In 1914 kwam Berlage
met de eerste ontwerptekeningen.41
H.P. Berlage – grote faam
Berlage wordt in de Nederlandse kunstgeschiedenis gelauwerd als grootste en invloedrijkste
architect en stedenbouwkundige van het eind van de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw. Als telg van een welgestelde Amsterdamse familie vertrok hij na zijn opleiding aan de
Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam in 1875 naar Zürich voor een studie aan
de Bauschule van het Eidgenössisches Polytechnicum. In Zwitserland kwam hij in contact met
bekende architecten als Gottfried Semper (1803-1879) en Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879),
waarvan de eerste Berlages vroege stijl het meeste heeft beïnvloed. In 1889 ging Berlage
werken als zelfstandig architect en ontwikkelde hij allengs een eigen rationalistische stijl,
waarvan de Beurs van Amsterdam het bekendste voorbeeld is.42
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In de literatuur wordt veelal beschreven dat Berlage met zijn ontwerp voor de Beurs van
Amsterdam (1898-1903) een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse architectuurgeschiedenis
markeerde en dat hij brak met de negentiende-eeuwse historische stijlen. Berlage is niet in een
vacuüm tot dit ‘nieuwe hoofdstuk’ gekomen en is, zoals reeds vermeld, beïnvloed door onder
anderen De Bazel, die met zijn ontwerpen voor het Genootschapsgebouw voor architecten en
het Algemeen bibliotheekgebouw Berlage heeft geïnspireerd voor zijn ontwerp van de
Amsterdamse Beurs. Berlages stijl wordt gekenmerkt door de idee van het Gesammtkunstwerk,
waarin traditionele en moderne materialen samenkomen in een rationalistisch ontwerp, met
nadruk op constructie en op een uitgebalanceerde compositie. De functie van het gebouw was
voor Berlage het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp, een gegeven dat met het oog op
het ontwerp van een boerderij, als een functioneel gebouw bij uitstek, interessant is. Voor
Berlage waren daarenboven sociale idealen uitgangspunt voor zijn ontwerpen, waarvan de
nadruk op de gemeenschap het belangrijkst was. Berlage wilde in zijn architectuur uitdrukking
geven aan het verlangen naar gemeenschap; esthetiek was daaraan ondergeschikt.43
Berlages interpretatie van de ideale boerderij
De Schipborg (1913-1917) is op een ruim en afgelegen terrein in een U-vorm gebouwd rondom
een binnenplein met bakstenen paardenwed dat toegankelijk is via een markante poort,
geflankeerd door kleine dienstgebouwen (afb. 18). Het gebouw is opgetrokken uit baksteen
onder met rode pannen gedekte zadeldaken. Buiten de ommuring bevinden zich geheel uit ijzer
geconstrueerde hooibergen. De lange vleugels van de U-vorm herbergen de koe-, paarden- en
varkensstallen met ruimte voor voederbereiding en werk- en wagentuigen. In de op het
zuidoosten gelegen korte vleugel van de U-vorm zijn het woonhuis voor de eigenaar,
woonruimte voor de boer, de zuivelbereiding en nog een wagenberging ondergebracht. Voor
de stalinrichting ging de ontwerper te rade bij de Nederlandsche Heidemaatschappij. Onder
directie van de Heidemaatschappij waren reeds meerdere boerderijen gebouwd, waarvan de
stalinrichtingen overeenkomen met de inrichting van de stallen in De Schipborg.44 De vele
schoorstenen markeren de overgangen in ruimtes aan de binnenzijde van het gebouw. De gevels
zijn eenvoudig geleed met rechthoekige en ronde ijzeren vensters en rechte en halfrond gesloten
staldeuren. De verhoogde hoekgebouwen, verhoogde woning en trijshuisjes zorgen voor
levendigheid in het verder strakke ontwerp. De lantaarns op het bakstenen paardenwed en de

43
44

Polano, 9-39.
Nederlandsche Heidemaatschappij (red.).

20

toegangspoort behoren tot de weinige decoratieve elementen op het binnenplein. In
tegenstelling tot de sobere en doelmatige inrichting van de gebouwen is de woning verrijkt met
onder andere geglazuurde baksteen, natuursteen, lambriseringen en haardpartijen (afb. 19).
Berlage heeft zich in de woning als interieurarchitect laten gelden. De Stijl-medewerker Bart
van der Leck (1876-1958) heeft de tegelwanden in de hoofdwoning ontworpen.45
De vormgeving van De Schipborg is weliswaar traditioneel, maar allesbehalve streekgebonden.
De opzet van het complex kan als planmatig geduid worden, met toepassing van ‘nieuwe’
materialen als ijzer voor ramen en constructieonderdelen. Voor de tijd opmerkelijk is de
constructie van de zolderingen die bestaat uit holle stenen tussen ijzeren liggers, ter verbetering
van de ventilatie. Berlages ontwerp werd gewaardeerd wegens het simpele lijnenspel en de
harmonische compositie. De Schipborg kreeg al snel aandacht in architectuurboeken en
-tijdschriften.46
Berlage heeft niet gepoogd een ‘pittoresk’ of ‘landelijk’ ontwerp af te leveren. Zodoende heeft
hij gebroken met hetgeen de boerderijbouw zo veel waardering opleverde en daarmee heeft hij
volledig de wens van de opdrachtgevers opgevolgd. Het resultaat is een boerderij met een meer
stedelijke vormgeving en met een doelmatige opzet, in Berlages persoonlijke rationalistische
stijl (afb. 20). De vormgeving van De Schipborg past in de ontwikkeling van Berlages stijl
vanaf de Beurs (1898-1903) tot het Haags Gemeentemuseum (1931-1935). Dankzij onderdelen
als de ijzeren stalramen en de opgeklampte staldeuren krijgt het geheel een uitstraling die uniek
is in het oeuvre van Berlage.47 Mevrouw Kröller-Müller zal mogelijk ook invloed hebben gehad
op het resultaat, zoals eveneens het geval was bij het ontwerpen van Jachthuis Sint-Hubertus
en ook daar tot de nodige wrijving heeft geleid.48
Zoon Kröller-Müller heeft niet lang geboerd op De Schipborg en ondernam in 1926 een nieuwe
poging een boerderij te runnen op boerderij Harscamp te Harskamp, waarvan het woonhuis
werd ontworpen door Henry van de Velde (1863-1957).49 De Schipborg doet niettemin nog
steeds dienst als boerderij en is sinds de jaren negentig het middelpunt van een bos met

45

Polano, 216.
Van der wolk, 49.
47
Polano, 216 en Van der Wolk 48-49.
48
Van der Wolk, 56-62.
49
Van der Wolk, 92.
46

21

padenplan, als onderdeel van een experiment van het Ministerie van Landbouw voor
‘proefbuitenplaatsen’. Het landschapsontwerp, door landschapsarchitect Harry Berg (1939), is
geïnspireerd op het stratenpatroon van het door Berlage ontworpen Amsterdam-Zuid. Zo
komen in De Schipborg tevens Berlages ruimtelijke ideeën tot uiting (afb. 21).50
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Reflectie
Landbouwkundig
Er bestaan op landbouwkundig en op architecturaal vlak grote verschillen tussen de traditionele
en de modelboerderijen. Het grootste verschil in bedrijfsvoering is de afwezigheid van een
‘traditionele’ boer. Het boerenbedrijf is over het algemeen afgestemd op het arbeidsvermogen
van de boer, met mogelijke hulp van vrouw, kinderen en vroeger ook van knechten en
dienstmeiden. Daar arbeid de laatste honderd jaar steeds duurder is geworden, heeft
mechanisatie de landbouw geïntensiveerd. De boer was in Oud-Bussem en in De Schipborg al
vervangen door een soort bedrijfsleider, die zich veel meer bezighield met het aansturen van
het personeel en met het organiseren van de werkzaamheden. Met tweehonderd koeien was
Oud-Bussem zelfs voor tegenwoordige begrippen uitzonderlijk groot en het bedrijf had meer
weg van een melkfabriek dan van een boerderij. In Van ’t Hoffs modelboerderij waren vier
boeren werkzaam.
Modelboerderij De Zaaier is in grootte en bedrijfsvoering de minst uitzonderlijke van de drie
casussen, maar nieuw voor de tijd was dat zij gestoeld was op socialistische principes. De
situering van de koestallen, de plaatsing van de woning ten opzichte van de schuur en de
aandacht voor het wooncomfort in het ontwerp waren vernieuwend voor de contemporaine
boerderijbouw. In alle drie de modelboerderijen is sprake van een duidelijke scheiding tussen
wonen en de rest van het bedrijf. In de bedrijfsvoering van De Zaaier staan ambacht en traditie
centraal: de boerderij is een plaats waarin traditionele arbeid een modern architecturaal
equivalent heeft gevonden. Voor de bewoners is de boerderij van alle woon- en werkgemakken
voorzien en vernieuwende landbouwkundige oplossingen maakten de boerenarbeid tot een
zware maar nobele last in een rustieke omgeving. Van ’t Hoff zal dit als socialist maar al te
goed begrepen hebben en hij heeft het een rol laten spelen bij zijn invulling van de
ontwerpopgave van de modelboerderij.
Als stedenbouwkundige heeft Berlage De Schipborg uiterst planmatig ontworpen, wat een
efficiënte bedrijfsvoering ten goede zal zijn gekomen. Een ‘traditionele’ boer tracht met
voorhanden middelen de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te maken, door de mestvaalt op
de juiste plaats onder te brengen, door deuropeningen voor het uitmesten van de stallen op de
meest praktische plek te plaatsen en het hooi zo gemakkelijk mogelijk op zolder op te bergen.
Wanneer een architect een boerderij ontwerpt, dient met dergelijke praktische eisen rekening
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gehouden te worden – Berlages stedenbouwkundige achtergrond zal mogelijk in zijn voordeel
hebben gewerkt. Uit de praktische voordelen van de U-vormige plattegrond, de nieuwe
technieken voor mestafvoer en de hygiënische oplossingen valt af te leiden dat alle drie de
architecten zich hebben verdiept in de functionele eisen van het boerenbedrijf en zich daar ook
door hebben laten sturen.
Oud-Bussem, De Schipborg en in mindere mate De Zaaier zijn producten van de
‘verwetenschappelijking’ van de landbouw, die in Nederland omstreeks 1850 is ingezet.
Eeuwenlang werd van vader op zoon overgedragen dat bijvoorbeeld grondverschraling te
voorkomen was door mengteelt toe te passen. Deze kennis was in de praktijk geleerd, maar
dankzij de opkomende landbouwwetenschap kwam hier een wetenschappelijke verklaring
voor. Dankzij al deze nieuwe kennis maakte de landbouw een grote groei door. Ziektes van het
vee en bacteriologische besmetting van zuivel bleken voorkomen te kunnen worden door
hygiënische oplossingen. Tevens maakte mechanisatie, de introductie van kunstmest en het
krachtvoer grootboerderijen als Oud-Bussem en De Schipborg mogelijk.51
Hoewel in melkerij Oud-Bussem gebruik werd gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke en
landbouwkundige inzichten en van mechanische hulpmiddelen, was het productieproces
anderzijds zeer arbeidsintensief. Een verklaring hiervoor ligt in het principe van ‘Moeder
natuur’, waarop het productieproces gebaseerd was, met grootschalige winning van veilige
melk op een ambachtelijke wijze. De beginselen van Oud-Bussem waren een antwoord op de
toentertijd niet-gereguleerde zuivelmarkt, maar naarmate er meer melkfabrieken werden
opgericht en ook de melkproductie steeds veiliger werd, kon de melkerij haar
concurrentiepositie niet meer behouden. De verkoopstrategie van zuivere natuurmelk behoort
echter niet tot het verleden; we zien het principe ook tegenwoordig nog in landbouwproducten
die zich profileren als ‘biologische melk’, ‘vrije uitloop-eieren’ en ‘weidemelk’; veelal voor de
meer kapitaalkrachtige en kritische consument.
De term modelboerderij impliceert navolging. Melkerij Oud-Bussem heeft als bedrijfsmodel
directe navolging gekend en was de eerste van een groot aantal melkerijen die gedurende de
eerste helft van de twintigste eeuw rauwe ‘natuurmelk’ produceerden. Deze trend was echter
van korte duur, maar dat neemt niet weg dat dergelijke proeven voor grootboerderijen als Oud51
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Bussem en De Schipborg van belang waren voor de ontwikkeling van de Nederlandse
landbouw; ze brachten namelijk vernieuwingen in de praktijk en in de praktijk leert men. In de
modelboerderijen zijn landbouwkundige innovaties toegepast, maar niet uitgevonden.
Concluderend kan gesteld worden dat de term modelboerderij eerder slaat op het architecturale
aspect dan op het landbouwkundige, wanneer de nadruk wordt gelegd op navolging.
Architecturaal
In De Schipborg en in Oud-Bussem is het meest gebruik gemaakt van de uitvindingen die de
tijd bood. Tevens is voor het ontwerp van beide boerderijen gebruik gemaakt van de expertise
van de Nederlandsche Heidemaatschappij. De Heidemaatschappij was in de twintigste eeuw
een toonaangevende organisatie op het gebied van landbouwontwikkeling. Begin jaren veertig
van de vorige eeuw verscheen een publicatie van de maatschappij met een overzicht van
boerderijen die onder directie van de organisatie waren gebouwd.
In de publicatie wordt de ontwikkeling van de Nederlandse boerderijbouw tot dan toe geschetst
(benaderd vanuit het volkskundige perspectief) en wordt ingegaan op de verschillende eisen die
aan moderne boerderijbouw en cultuur-/ontginningsgronden gesteld worden. Hoewel technisch
gezien vernieuwend, zijn de behandelde boerderijen ‘op bestaand land, te midden van bestaande
bedrijven’ nog gebouwd in lijn met de traditionele boerderijtypes, want ‘het [is] tot behoud en
verfraaiing van het landschapsbeeld noodig, dat naar boerderijbouw gestreefd wordt, welke
zich harmonisch aan de omgeving aanpast. Als regel zal men zoodoende het bestaande type
aldaar zooveel mogelijk nabij moeten komen.’52 Op deze manier zouden de Nederlandse
streken hun eigen karakteristieken behouden (afb. 22). Deze ‘regel’ over de vormgeving van
nieuwe boerderijen hebben Berlage en De Bazel niet opgevolgd, maar de opvatting geeft goed
weer op welke wijze nog tot de Tweede Wereldoorlog over boerderijbouw gedacht werd.
Deze visie op ‘moderne’ boerderijarchitectuur is beïnvloed door denkers als architect en
redacteur van het Bouwkundig Weekblad Herman van der Kloot Meyburg (1875-1961) en door
de Twentse architect en onderwijzer Jan Jans (1893-1963). Hun denken over
plattelandsarchitectuur is weer terug te voeren op de Engelse Vernacular Revival-stroming.53
Zij pleitten voor de heropleving van de vervallen plattelandsarchitectuur en zagen het
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moraalverlies van de boerenbevolking als oorzaak voor de ontluistering van het platteland. Van
der Kloot Meyburg en Jans belichaamden niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk de
onoplosbare tegenstrijdigheden en de romantische illusies in het denken over boerenhuizen in
de eerste helft van de twintigste eeuw. Zij beschouwden historische boerderijen als kunstwerken
en hoogst inspirerende en betekenisvolle uitingen van plattelandscultuur, maar zij wezen
tegelijkertijd alles af wat boeren sinds de tweede helft van de negentiende eeuw hadden
gebouwd. Ze hekelden de verburgerlijking van de plattelandsarchitectuur (afb. 3).54
Het ging Van der Kloot Meyburg en Jans niet over het functioneren van de boerderij, maar
louter over het aanzicht. Het benadrukken van de schoonheid en schilderachtigheid van de
plattelandscultuur stond voor hen centraal.55 Vanuit deze overtuiging hebben Van der Kloot
Meyburg en Jans zelf ook modelboerderijen ontworpen (afb. 23 en 24). Er bestaan wezenlijke
verschillen tussen deze modelboerderijen en de modelboerderijen van De Bazel, Van ’t Hoff
en Berlage. Zo hebben De Bazel, Van ’t Hoff en Berlage hun boerderijen ontworpen vanuit de
ogen van de boer, dus het bedrijfstechnische bepaalde de vormgeving van de boerderij. Dit sluit
aan bij de wijze waarop traditionele boerderijen eeuwen zijn gebouwd: vanuit de functionele
eisen. Nieuw in dezen was de tussenkomst van een architect. Voor Van der Kloot Meyburg en
Jans was het bedrijfstechnische juist ondergeschikt aan het architecturale: het functioneren van
de boerderij mocht de vormgeving niet beïnvloeden.
Een ander belangrijk feit, dat de hier behandelde modelboerderijen onderscheidt van de
boerderijen van Van der Kloot Meyburg en Jans, is het historiserend denken van de laatste twee.
De Bazel, Van ’t Hoff en Berlage dachten en werkten vóóruit en bleven niet hangen in een
romantisch verleden. Hun architectuur was niet gestoeld op romantische noties over
boerderijarchitectuur. Van der Kloot Meyburg en Jans bewonderden Oud-Bussem en De
Schipborg om het heropleven van harmonie en om de eenvoud in het ontwerp. Deze
bewondering ligt waarschijnlijk in het feit dat beide boerderijen ontworpen zijn door architecten
met groot aanzien en niet omdat het dramatische verval van de plattelandsarchitectuur op een
wonderlijke wijze werd gestopt. Kennelijk achtten Van der Kloot Meyburg en Jans de
hedendaagse boerderijbouw enkel nog geslaagd, wanneer een groots architect zich ermee
bemoeide.56
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Conclusie
Een gebouwtype dat lange tijd slechts gemarginaliseerd en op geromantiseerde wijze is
benaderd en verklaard, is dankzij de tussenkomst van bekende architecten in het begin van de
twintigste eeuw plots tot hoogstaande architectuur gaan behoren. Hoewel de modelboerderijen
in grootte, grondslag en bedrijfsvoering sterk verschilden van traditionele boerderijen, bleef de
centrale functie van melkveehouderij onveranderd. De befaamde architecten werden niet
aangesteld om een landbouwkundig zo innovatief mogelijk ontwerp af te leveren, maar veeleer
om een modern architecturaal antwoord te vinden op de vormgeving van boerderijen. Gesteld
kan worden dat de vermogende opdrachtgevers De Bazel, Van ’t Hoff en Berlage verkozen uit
prestige-overwegingen.
Oud-Bussem, De Zaaier en De Schipborg waren niet navolgenswaardig zoals de
modelboerderijen van na de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor waren ze te uniek. De
modelboerderijen zijn uniek wegens de vermogende opdrachtgevers die niet van het
boerenbedrijf kwamen en die derhalve ook andere eisen stelden: hoogstaande architectuur voor
een gebouwtype dat lange tijd buiten de architectuur gesloten werd, uitzonderlijke functies als
melkerij, commune en grootboerderij en toepassing van landbouwkundige vernieuwingen. De
wijze waarop bedrijfstechnische innovaties in de ontwerpen verwerkt zijn kan wel gezien
worden als modelmatig omdat het nieuw was voor die tijd. Eveneens vernieuwend is het
ontwerpen vanuit de ogen van de boer; het bedrijfstechnische bepaalde de vormgeving en niet
andersom.
Op architecturaal vlak boden Oud-Bussem, De Zaaier en De Schipborg een tegengeluid voor
de historiserende en romantische noties over boerderijarchitectuur. Geforceerd de charme van
historische boerderijen willen beschermen en willen toepassen op nieuwbouw leidt tot louter
tegenstrijdigheden en tot niet bevredigende resultaten. Dit komt mede omdat het veronderstelde
‘wezen’ van historische boerderijarchitectuur geromantiseerd werd door bepaalde begintwintigste-eeuwse denkers en omdat traditie geen antwoord meer kon geven op de zich steeds
ontwikkelende landbouw. De Bazel, Van ’t Hoff en Berlage hebben op creatieve wijze
vernieuwing gebracht. Ze hebben een tot dan toe buiten de architectuur geplaatst gebouwtype
in contact gebracht met hoogstaande moderne architectuur, theorie en opvattingen. Traditie
werd als inspiratie gebruikt, niet als uitgangspunt.
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