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Wie heeft deze maquette gemaakt? 

 
     Jan Damen in centrale hal van Medisch Centrum Den Bosch Oost 
           

 

Wie is Jan Damen? 

Ik ben Jan Damen, 63 jaar oud en geboren en getogen in het mooie                         
’s-Hertogenbosch. In het verleden heb ik de opleiding tot timmerman gevolgd. Na 
het behalen van mijn diploma ben ik met mijn vader mee gaan werken als 
onderhoudsschilder. Dit heb ik vele jaren met liefde gedaan. Sinds enkele jaren ben 
ik afgekeurd om te werken. Gelukkig heb ik veel hobby’s, waar ik me nu mee bezig 
houd.  

 

Hoe is deze hobby bij Jan ontstaan? 

Samen met mijn vrouw ben ik veel bezig geweest met het bouwen van 
poppenhuizen. Dit was prachtig om te doen, zeker gezien het feit dat ik daar veel 
liefde voor het hele gebeuren uit mijn jeugdjaren in kwijt kon. Ik bouwde en mijn 
vrouw deed de inrichting. 

 

Daarnaast heb ik grote interesse in geschiedenis en dan met name in de 
geschiedenis van ’s-Hertogenbosch. Enkele jaren terug heb ik dan ook de cursus 
Boschlogie gedaan. Wanneer je geïnteresseerd bent in de geschiedenis van ’s-
Hertogenbosch is dit zeker een cursus die ik iedereen aan kan raden. Ik heb er veel 
bijgeleerd.  

 

Vorig jaar ben ik begonnen om het Stadhuis van ’s-Hertogenbosch na te bouwen in 
miniatuur. Ik heb hier veel positieve reacties op gekregen en dit heeft me enorm 
gestimuleerd om door te gaan met deze vorm van modelbouw. Inmiddels heb ik de 
Moriaan (VVV-gebouw) nagebouwd en op dit moment ben ik druk bezig met het 
nabouwen van het oude concertgebouw uit ’s-Hertogenbosch. 

 

 

 

 



Hoe maak je zo’n maquette?  

Nu heb ik dus ook, op verzoek van dokter Van den Brand, het Medisch Centrum 
Den Bosch Oost nagebouwd. Dit was de eerste keer dat ik in opdracht iets ging 
maken.  

Alles bij elkaar ben ik hier een kleine 4 maanden mee bezig geweest (uiteraard 
geen hele dagen)! Gelukkig bestaat er tegenwoordig internet. Hier heb ik veel 
foto’s van het Medisch Centrum vanaf kunnen halen welke ik als voorbeeld voor de 
maquette kon gebruiken. Verder heb ik van dokter Van den Brand een rondleiding 
gekregen door het gebouw en heb ik de bouwtekeningen mogen zien, zodat ik een 
goede indruk kreeg van hoe het gebouw in elkaar zit.  

 

Gelukkig kan ik redelijk goed tekenen. Ik ben begonnen een bouwtekening te 
maken. Ik heb materialen aangeschaft bij poppenhuiswinkels en de bouwmarkt. 
Toen was het een kwestie van beginnen. De maquette is voornamelijk gemaakt 
van balsahout, lindehout en soms klei. Ik werk veel met een zaagmachine die goed 
geschikt is voor modelbouw. Kleinere stukjes hout, zoals de ramen, heb ik ook wel 
uitgesneden met een hobbymes. Met hobbylijm en houtlijm is alles in elkaar gezet.  

 

Voor de aardigheid heb ik e.e.a. ook een beetje aangekleed met popjes en 
autootjes. Om alles een beetje te beschermen en stofvrij te houden heb ik bij de 
glashandel gehard glas gekocht om de cover te maken. Dit is zeker weer een 
project geweest waar ik veel bouwplezier aan heb beleefd.  

 

  Meer weten: 

janenels.damen@gmail.com  

 

 

 

 


