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Cornelis van Eesteren en de afdeling Stadsontwikkeling 
presenteerden de plannen voor de uitbreiding van 
Amsterdam halverwege de jaren 50 met drie grote 
maquettes: van Amsterdam Noord, van Buitenveldert 
en van de Westelijke Tuinsteden. Die laatste maakt 
tegenwoordig deel uit van de collectie van het Van 
Eesterenmuseum. Met de ontwikkeling van Nieuw-West, 
veranderde de maquette in de daaropvolgende decennia
ook mee. Nu is het object echter hard toe aan een 
opknapbeurt. Aan de specialisten daarom vandaag de 
vraag: hoe zou je de maquette restaureren? Breng je hem 
terug naar zijn oorspronkelijke staat of toon je ook de 
ontwikkelingen van later datum? En zo ja, hoe? 
De originele maquette is echter hard toe aan een 
opknapbeurt. Aan de specialisten daarom vandaag 
de vraag: hoe zou je de maquette restaureren? 
En: (hoe) toon je de ontwikkelingen van later datum?

Elien Voerman, gespecialiseerd in het restaureren van 
maquettes, vertelt over haar overwegingen bij de restauratie 
van maquettes van monumentale en andere bekende 
gebouwen. Marcel Oostermeyer en Thomas Val van Z-as 
Maquettebouw vertellen over de mogelijkheden om 
een maquette interactief te maken. Directeur van het 
Van Eesterenmuseum Anouk de Wit leidde de avond 
met een beknopte geschiedenis van het drieluik. 

Maquette van 

Amsterdam met alge-

meen uitbreidingsplan, 

1925 - 1945. Maquette-

makerij Dienst Publieke 

Werken (Materialen: 

hout, spaanplaat, verf. 

Afmetingen 141 x 141 cm.) 

Collectie Amsterdam 

Museum. Inv.nr. KA 18059
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Maquette van de 

Westelijke Tuinsteden; 

éen van de drie 

maquettes van het AUP 

die halverwege de jaren 

50 werden gemaakt 

door de Dienst Publieke 

Werken.

(Materialen: hout, 

meubelplaat, metaal, 

verf. Afmetingen 

h 300 x b 200 cm.) 

Het drieluik van het AUP
Anouk de Wit
Anouk de Wit en Elien Voerman waren samen jaren 
werkzaam als curator, registrar en restaurator bij de afdeling 
collecties van het Nederlands Architectuurinstituut, nu het 
Nieuwe Instituut. De Wit herinnert zich dat het er 600 waren 
toen zij begon. ‘Er kwamen zoveel schenkingen van 
architectuurarchieven binnen dat er een extern depot 
moest worden bijgebouwd in de Van Nellefabriek. 
Sommige van diearchieven bevatten honderden maquettes.’ 
Tegenwoordig staan er in het depot van het instituut tegen 
de 2000 maquettes, in alle soorten, maten en materialen. 
‘Het is een architectuur- en stedenbouwkundige schatkamer. 
Je vindt er bijvoorbeeld de ideeën terug over city-vorming; 
met een maquette van de mono-rail over het Spui.’

Anouk de Wit is directeur 

van het Van Eesteren- 

museum. Eerder was zij 

directeur van de Zuider-

kerk en conservator van 

de maquettecollectie van 

het NAi. De Wit studeerde 

Architectuurgeschiedenis 

en volgde vanwege haar

fascinatie voor maquettes 

een opleiding maquette-

beheer in Chicago (VS). 
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 AUP-team van de 

gemeente Amsterdam 

bij de maquette van 

Tuinstad Slotermeer. 

Foto Stadsarchief 

Amsterdam ca. 1956

De maquette waarmee het Algemeen Uitbreidingsplan 
werd gepresenteerd is kenmerkend voor de naoorlogse 
maquettebouw in Amsterdam. Vóór de oorlog werden 
stedenbouwkundige ontwerpen gepresenteerd met behulp 
van tekeningen in vogelvluchtperspectief. Pas bij de uitvoering 
van de plannen in de jaren 50 en 60 werd er door de afdeling 
Stadsontwikkeling - de latere Dienst Ruimtelijke Ordening - 
opdracht gegeven voor drie maquettes; van Amsterdam - 
Noord, Buitenveldert en de Westelijke Tuinsteden. ‘Ze komen 
uit het gemeentelijk maquetteatelier dat was gevestigd in 
de kelder van het Wibauthuis. Met het opdoeken van het 
Wibauthuis zijn de maquettes verspreid geraakt over de stad. 
Vrij lukraak,’ herinnert De Wit zich. ‘Als een geïnteresseerde 
collega ze ergens wist onder te brengen, werden ze gered. 
Maar er is ook veel verloren gegaan.’

Tot 1973 hing het drieluik in de Zuiderkerk. Hierna werd het 
opgesplitst en raakten de delen verspreid over de stad. 
Het model van Nieuw West belandde bij Koers Nieuw-West. 
Daar werd het aangevuld met de geprojecteerde nieuw-
bouw van de jaren tachtig, zoals Nieuw-Sloten. Rond 1999 
werd het model ‘bevroren’. Projecten en sloop in het kader 
van de stedelijke vernieuwing zijn dus niet opgenomen. 
Via Bureau Parkstad kwam de maquette uiteindelijk terecht 
in het Van Eesterenmuseum, waar het nu een centrale 
plaats inneemt in de vaste opstelling.
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De maquette is over langere periode een werk- en 
presentatiemodel geweest. Dat laat zijn sporen na. 
De volgende spreker, restaurator Elien Voerman, haakt vast 
in. ‘Het model van de Westelijke Tuinsteden is een prachtig 
voorbeeld van een maquette als gebruiksvoorwerp. 
De functie wisselde, afhankelijk van waar en wanneer hij 
in gebruik was. Hij diende om te laten zien hoe de stad 
zich ontwikkelde. In die zin zijn álle aanvullingen, en is elke 
staat, origineel, omdat ze in dienst van het functioneren 
zijn toegevoegd. Ook is de maquette door de jaren heen 
beschadigd geraakt; er missen verschillende gebouwen in 
het plan. ‘En hij functioneert nog steeds, alleen niet meer als 
gebruiksvoorwerp maar als historisch documentatiemateriaal.’ 

Maar als je hem wilt herstellen, naar welke staat doe je 
dat dan? Naar de laatste periode dat hij in gebruik was, 
dus 1999, of zoals hij ooit is gemaakt rond 1956? ‘Onderdelen 
die er niet doelbewust aan onttrokken zijn, zou je kunnen 
aanvullen, zoals de huizenblokken. Ook de oorspronkelijke 
verlichting zou je kunnen proberen weer in gebruik te nemen. 
Die laat zien waar voorzieningen waren bedacht zoals kerken, 
winkels en scholen zijn; heel innovatief voor die tijd.’

‘Net als het gebied is de maquette 
een levend organisme.’



De maquette van 

Berlage voor het Haags 

Gemeentemuseum. 

Door Abraham Beck, 

1919 - 1920. 

Restauratie-ethiek voor maquettes
De collectie van het Nieuwe Instituut is enkele jaren 
geleden uitgebreid met de maquette van Berlages eerste, 
nooit uitgevoerde, ontwerp voor het Gemeentemuseum 
Den Haag. ‘De maquette van het tweede, gerealiseerde, 
ontwerp verloren is gegaan. Dit is dus een belangrijke aan-
winst.’ Om barsten en breuken onzichtbaar te maken is de 
maquette bij een eerdere restauratie wit geschilderd en zijn 
de 25 segmenten op houten panelen bevestigd. ‘We hebben 
ervoor gekozen om de maquette wit te laten. De witte verf 
maakt immers deel uit van de levensloop van het object.’
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Elien Voerman 

werkt als zelfstandig 

curator, registrar en 

restaurator. In opdracht 

van het Nieuwe Instituut 

(voorheen het NAi) 

beheert en beschreef 

zij de bijna 2000 

maquettes in het depot 

van het instituut en her-

stelde deze waar nodig. 

Zo restaureerde 

zij bijvoorbeeld het 

model van het Hotel 

Particulier, gemaakt door 

Gerrit Rietveld naar een 

idee van Cornelis van 

Eesteren en Theo van 

Doesburg, dat nu in het 

Rijksmuseum te zien is. 

De maquette-collectie van het NAi
Elien Voerman
Een maquette die aan het NAi wordt aangeboden, 
heeft meestal een heel leven achter de rug. Het model is 
gebruikt voor vormstudie of om een ontwerp te presenteren 
aan een opdrachtgever. Soms moest het verhelderen, 
soms verleiden of overtuigen. Als onderdeel van een 
archief krijgt het een nieuwe functie: documenteren. 
Maar een maquette past doorgaans niet in een archiefkast. 
‘Zodra een maquette niet meer gebruikt wordt, is het 
eigenlijk een sta-in-de-weg.’
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Op het restaureren van maquettes is hetzelfde principe van 
toepassing als op de restauratie van kunstvoorwerpen en 
ander erfgoed: je laat zien wat er is gerepareerd of aangevuld. 
De zichtbare schade wordt geretoucheerd zodat plekken 
waar bijvoorbeeld de verf ontbreekt, niet teveel aandacht 
opeisen. ‘Een goed voorbeeld is deze maquette van Rietveld, 
van drie slaapkamers in verschillende kleurstellingen,’ 
legt Voerman uit. ‘Rietveld werkte veel met glas en karton. 
Deze maquette was totaal uit elkaar gevallen. Peter (Kipp, 
papierrestaurator – red.) en ik hebben deze maquette 
daarom zo terughoudend mogelijk gerestaureerd; 
geen toevoegingen en hem ‘ kreukelig’ gelaten. 
Anders is dat bij de maquette van de ‘stempels’ van 
Pendrecht. Hier hebben de restauratoren wel alle ‘blokjes’ – 
officieel ‘volumemodellen’ - aangevuld. ‘Anders ontbreekt 
de bedoeling van de maquette, namelijk de structuur van 
de verkaveling te laten zien.’

Model van drie 

slaapkamers door 

Gerrit Rietveld 

(jaartal onbekend) 

Maquettes van 

woonwijk Pendrecht 

in Rotterdam. Rechts de 

stempelverkaveling door 

Lotte Stam-Beese, 1953  
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Chronologie van maquettebouw en materiaalgebruik
Architectenbureaus hadden hun eigen manier van maquettes 
maken. Zij gebruikten verschillende materialen en technieken. 
Ook mode was van invloed op het gekozen materiaal en 
techniek. In het interbellum was gips heel populair als materiaal 
voor maquettebouw, zoals de maquette van het hoofdkantoor 
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) 
‘De Bazel’ goed laat zien.
De replica van het Maison Particulier uit 1951 is vervaardigd 
van een heel ander materiaal dan het eerste ontwerp uit 
1923. ‘Het eerste model, van hout, was helemaal uit elkaar 
gevallen. Dit model van triplex heeft heel lang in een kist 
gestaan en was ook bijna vergaan.’ Voerman laat nog een 
typische werkvorm uit de jaren vijftig zien. ‘Deze maquette van 
Pampus bestaat uit een dunne laag fineer op een donkere 
houtsoort. Het resultaat is een stedenbouwkundige maquette 
met kleurnuances zonder verf.’

‘De Bazel’ aan 

de Vijzelstraat, 

door Karel de Bazel. 

Bouwjaar maquette 1919, 

gebouw 1919 - 1926 

Maison Particulier, 

replica uit 1951. 
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Stedenbouwkundig 

ontwerp Pampus. 

Buro Van den Broek 

en Bakema [1965] 

De maquette van Willem 

Holzbauer uit 1972. 

In de jaren zestig zie je dat er meer kunststof gebruikt in de 
maquettebouw gebruikt gaat worden. In de jaren zeventig 
wordt er ook veel gebouwd met balsahout. Het ontwerp 
voor het nieuwe stadhuis in Amsterdam van Holzbauer– 
what’s in a name? - is ook van balsahout. ‘Gelukkig maar, 
anders was die enorme maquette echt niet te tillen geweest.’
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Ook een eenvoudig materiaal als golfkarton werd toen 
gebruikt, zoals door Verhoeven bij deze maquette van 
Hofdijk. ‘Ook het inkleuren van de bodemplaten met stift was 
typisch voor de jaren 70. Ook Herzberger en Blom deden 
dat. Stift is jammer genoeg heel vergankelijk.’

Maquette van ontwerp 

voor Plan Hofdijk, 

Rotterdam. 

Jan Verhoeven 1981. 

Voor en na de 

restauratie. 
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Bureau OMA maakte in 1993 een voorstel voor de IJ-oevers. 
Voor de maquette printten Rem Koolhaas en zijn team de 
contouren van de bebouwing in kunsthars op een aluminium 
bodemplaat. De spoorlijn werd aangegeven met koperdraad. 
Overige objecten werden uitgewerkt in plexiglas, hout en 
karton. Het geheel is vastgezet op mdf.

Stedenbouwkundige 

maquette van Borneo 

en Sporenburg, Adriaan 

Geuze/West 8, DRO 

Amsterdam (1993). 

Kenmerkend materiaal- 

gebruik in de jaren 

negentig: beukenhouten 

volumemodellen op een 

licht gebeitste triplex 

ondergrond. 

IJ-oevers. 

Bureau OMA, 1993
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Kwetsbaar groen
‘Het groen in maquettes is een lastig punt’, vertelt Voerman. 
‘Het is enorm kwetsbaar en meestal het eerste dat verdwijnt.’ 
Uit respect voor de ‘biografie van het object’ is een restaurator 
terughoudend met het terugplaatsen van elementen. 
‘Maar zonder groen gaat vaak veel van de bedoeling 
van de architect verloren. Dat zie je bijvoorbeeld op deze 
maquette van Nagele. Het groen was heel erg beschadigd. 
We hebben er hier wel voor gekozen om dat te herstellen 
omdat daarmee het totaal van het ontwerp, dus stedenbouw 
me een brede groenzone, alleen dan tot zijn recht komt.’

Stedenbouwkundig 

Plan Nagele met brede 

groenzone. 

A.E. van Eyck/De 8 

(65x1250x850mm). Detail.
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Lé Waterman en zijn 

ontwerp van de nieuwe 

synagoge in Amsterdam 

(1967)

Het mooiste, vindt Voerman, zijn foto’s van de architect 
samen met zijn maquette. Zoals de foto van Waterman 
en zijn ontwerp van de nieuwe synagoge in Amsterdam. 
‘Naar aanleiding van de foto hebben we ook besloten 
om het groen rondom het model terug te plaatsen.’
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Moderne maquettetechnieken 
Marcel Oostermeyer en Thomas Val
Marcel Oostermeyer en Thomas Val van Z-as Maquettebouw 
hebben samen meer dan 30 jaar ervaring met het maken 
van maquettes. Ieder jaar komen er technieken bij die de 
architect helpen datgene te presenteren wat zijn ontwerp 
uniek of onmisbaar maakt. Ook musea maken hier volop 
gebruik van. ‘Het fijne van een maquette is dat het voor 
zich spreekt.’ zegt Val. ‘Je kunt er omheen lopen, het vertelt 
het hele verhaal.’ Val en Oostermeyer kennen elkaar uit de 
Zuiderkerk, waar ze allebei werkten bij de afdeling Vorm. 
In 2007 richtten ze Z-as op. In het begin werkten ze nog voor-
namelijk met karton, hout en gips. Tegenwoordig bestaan 
de maquettes die zij maken voor 90 procent uit kunststof. 
Het ontwerpen gebeurt voor het grootste gedeelte op de 
computer, zeker als het 3D-geprint moet worden.

Energiecentrale, educa-

tief model met knoppen-

paneel met uitleg, 

model met doorsnede 

en verlichting. 

Z-as Maquettebouwers.

Marcel Oostermeyer 

werkt sinds 1998 als 

maquettebouwer. 

Thomas Val is bouw-

kundig insigneur en 

begon in 2005 met het 

bouwen van maquettes. 

In 2008 richtten de twee 

Studio Z-as op. 
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Interactieve presentatie
Traditionele maquettes zijn statisch. ‘Ook als er iets met 
verlichting gedaan wordt, is dat niet meer dan een veredelde 
aanwijsstok.’ zegt Oostermeyer. Ze gebruiken het nog wel, 
vaak in combinatie met een knoppenpaneel, zoals bij een 
educatief model van een energiecentrale. ‘Een moderne 
maquette is in meer of mindere mate interactief.’ Een maquette 
van de stad Gent wordt verlicht met laser, wat weer wordt 
aangestuurd met een touchscreen. Waarna ook nog een 
animatie van het betreffende gebied verschijnt op de monitor. 

Een variatie op verlichting in het model, of uitlichten met laser 
is het projecteren van kleuren of beelden op de maquette 
van bovenaf met een beamer. ‘Het grote voordeel is dat je 
daarmee bewegend beeld kunt tonen. Verkeer bijvoorbeeld, 
of stromend water. Ook kun je een ontwikkeling er goed mee 
in beeld brengen, zelfs ondersteund met tekst.’ Projecteren 
met een beamer kan ook op (plexi)glas. ‘Dat je eromheen 
kunt lopen, geeft een extra dimensie.’

Een maquette van 

de stad Gent met laser-

verlichting in combinatie 

met een touchscreen. 

Bekijk de video

Een maquette in 

combinatie met 

projectie op plexiglas. 

Bekijk de video

Verlichting is 
vaak niet meer 
dan een 
veredelde 
aanwijsstok.

http://www.youtube.com/watch?v=5oum0005aIU
http://www.youtube.com/watch?v=4jukKrxkSFs


Pepper’s ghost
Een techniek waarbij mensen in miniatuurformaat als 
bewegend beeld in een model kunnen worden geprojecteerd 
is Pepper’s ghost is. ‘Dit is eigenlijk een heel oude techniek, 
die nu opnieuw wordt toegepast.’ vertelt Thomas Val. 

Het Rijksmuseum maakt er gebruik van om de activiteiten 
van de bemanning op een negentiende-eeuws oorlogsschip 
in beeld te brengen. Ook museum Het Grachtenhuis laat met 
deze techniek zien waartoe de verschillende ruimten het huis 
ooit dienden. 

Kies de middelen die jouw verhaal het beste kunnen uitbeelden.

Projectietechniek pepper’s 

ghost toegepast op model 

van het schip Neptunus 

in het Rijksmuseum. 

Bekijk de video

17.

http://www.youtube.com/watch?v=9qiuTuNEKKo
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De augmented reality 

app op een iPad 

genereert een virtuele 

maquette op basis van 

een afbeelding. 

De toekomst van sociale 

media met augmented 

reality (20fourlabs.com) 

Bekijk de video

Augmented reality
Wél een echt nieuwe techniek is augmented reality 
(AR), letterlijk ‘uitgebreide’ of ‘verbeterde werkelijkheid’. 
Deze techniek werkt in combinatie met een apparaat dat 
een code herkent. Dat kan een eigen smartphone of tablet 
zijn, of een device van het museum. Geef je de afbeelding 
weer op je beeldscherm, dan zorgt de AR-software 
voor een driedimensionale presentatie. Andere data, 
zoals afbeeldingen, tekst en grafieken, kunnen aan het 
beeld worden toegevoegd.

http://www.youtube.com/watch?v=8YnYVd4CjwQ
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Het vervolg
Een projectie of augmented reality? Hoe kan het 
Van Eesterenmuseum het verhaal van de totstandkoming 
en de latere ontwikkelingen van Nieuw-West het beste 
presenteren?

Marcel Oostermeyer van Z-as begint met een kleine 
waarschuwing. ‘Waar je voor moet uitkijken is dat je voor 
een - innovatieve, flitsende - technologie kiest en niet de 
beste toepassing voor wat je wilt vertellen. Kies de middelen 
die jouw verhaal het beste kunnen uitbeelden.’
Vrijwilliger van het museum en vaste gast van de 
Van Eesterengesprekken Erik Swierstra suggereert een tijd-
verloop, zoals in het Amsterdam Museum, waarbij je 
de ontwikkeling door de decennia heen in kaart brengt.
‘Je kunt met verschillende kleuren op de witte blokjes 
aangeven wat nog bestaat, wat is gesloopt en wat een 
aanvulling is van later datum.’ Iemand anders vult daarop 
aan dat het ook interessant zou zijn om de plannen van 
Van Eesteren uit de jaren 30 te vergelijken met het resultaat 
in de jaren 50 en de veranderingen na de jaren 90. 
Ontwerpster Anika Ohlerich oppert om die ontwikkelingen 
niet direct op de maquette te projecteren maar op een stuk 
plexiglas die op één à twee meter voor de oude maquette 
is opgehangen. ‘Zodat je het kunt bekijken in zijn gelaagdheid, 
maar ook apart.’

Hebt u ideeën voor een vorm of toepassing om de ruimtelijke 
ontwikkelingen van Nieuw-West te tonen? 
Laat het ons weten: info@vaneesterenmuseum.nl. 

mailto:info@vaneesterenmuseum.nl
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Meer lezen
• Holzbauers maquette gerestaureerd, Nieuwe Instituut
• Eerste ontwerp Gemeentemuseum Den Haag van Berlage,     

maquette door Abraham Beck, gerestaureerd, Nieuwe Instituut

Colofon
Tekst: Ietswaart Research & Redactie www.ietswaart.nl 
Beeld: NAi, Dienst Ruimtelijke Ordening, Stadsarchief Amsterdam, 
Nationaal Archief, Z-as. Rechthebbenden van beeldmateriaal kun-
nen contact opnemen met het Van Eesterenmuseum.
Vormgeving: anoukjohanson.nl

Van Eesterenmuseum Amsterdam
Burgemeester de vlugtlaan 125
www.vaneesterenmuseum.nl
info@vaneesterenmuseum.nl

http://goo.gl/cqkjqC
http://ietswaart.nl
http://anoukjohanson.nl
mailto:info@vaneesterenmuseum.nl
http://vaneesterenmuseum.nl
http://nai.nl/content/8094/maquette_h.p._berlage_gerestaureerd



