
INTERVIEW JEROEN GÖTZ, MAKER VAN DE MAQUETTE. 
 

Jeroen, kan je je even kort voorstellen?  

Ik ben zestig jaar. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen en vier kleinkinderen.  

Ik ben van oorsprong instrumentmaker. In mijn werk is dit later met verschillende 

andere taken gecombineerd, zoals elektrotechniek of bedieningstaken. Als het zo 

uitkwam deed ik er ook wat bankwerkers klussen bij.  

Mijn hobby’s? Ik ben graag creatief bezig bv. koper bewerken en modelbouw. 

Daarnaast fietsen, schaatsen, tuinieren, bieretiketten verzamelen.  

 

Heb je al meer gedaan in de modelbouw? 

Nou nee, hier ben ik pas mee begonnen. Ik heb een kruiwagen uit de jaren 30 op 

schaal nagemaakt. Nu ben ik met een boerenwagen bezig. Verder heb ik veel 

koper bewerkt onder andere diverse jubileum stukjes op het werk voor collega’s.  

 

Je hebt een maquette gemaakt van een boerderij naar en model van de vijfde tot 

de zevende eeuw. Hoe kwam je op het idee? 

Vanuit het bestuur van Baduhenna werd mij gevraagd of ik dat zou kunnen. En of ik 

dat zag zitten? Ik vond dat wel een uitdaging en ben hiermee aan de slag gegaan. 

 

Hoe kwam je aan de informatie over hoe het er moest uit komen te zien. 

De buiten afmetingen van de boerderij zijn afgeleid van paalsporen gevonden in 

Katwijk. 

En de informatie over de opbouw heb ik uit scripties van Menno Dijkstra.  

 

Zijn er voorbeelden waar je gebruik van hebt gemaakt? 

Tekeningen van Menno Dijkstra - al waren die wel van een latere periode – zijn erg 

bruikbaar. En ook op internet kan je gelukkig wel het een en ander vinden. 

 

Moest je nog moeilijke keuzes maken? 

Nee, op zich was het redelijk duidelijk. Alleen ja de vraag, of een rieten dak in die 

tijd al werd geschoren? Of lag het riet er zomaar op? 

 

Op welke schaal heb je het gemaakt? 

Ik heb me gehouden aan de schaalverhouding: 1/24 

 

Welke materialen heb je gebruikt?  

Voor het vierkant en het dak, takken uit het Heilooër Bos. Flexibele lange dunne 

takjes voor het vlechtwerk, klei voor het (winddicht maken van de wanden) en de 

vloer, heel fijn gras voor het dak, saté prikkers die ik als duvels gebruikte. En wat 

houtlijm om de boel in mekaar te lijmen. De verlichting is gemaakt van elektra-

spulletjes die ik nog had liggen en voor het doel kon aanpassen. 

 

Was daar gemakkelijk aan te komen? 

Er was al wat materiaal aanwezig. En ik ben eerst een tijdje aan het verzamelen 

geslagen. Hier heb ik redelijk de tijd voor genomen. De takjes moesten ook nog eerst 

goed drogen voordat ze gebruikt konden worden. 

 



Hoeveel tijd is er in gaan zitten? 

Ik heb natuurlijk niet de stopwatch laten meelopen, maar ik schat het op ongeveer 

120 uur. 

 

In welke periode heb je het gemaakt? 

Ik heb daar vooral de winterperiode voor genomen; vanaf oktober tot maart. Maar 

daarna bleef ik bezig met verdere verbeteringen. 

 

Heb je nog tegenslagen gehad? 

Op een gegeven moment had ik te weinig gedroogd gras voor het dak. Ik moest 

dus weer gaan zoeken en gelukkig vond ik in de duinen hetzelfde gras wat ik nodig 

had! 

 

Heb je hulp gehad bij het maken? 

Willy en Lou Sinke hebben de mannetjes en de vrouwtjes bewerkt en aangekleed. 

Met de figuurtjes proberen we een nog beter beeld te geven van een bewoond 

huis en een boerderij in gebruik. 

 

Op welke details moeten we letten? 

Ik zou zo geen punten kunnen noemen. Ik heb alles met zo veel mogelijke zorg 

gemaakt. De boerderij bestaat uit een stalgedeelte, een woonkeuken en een slaap 

vertrek. De maquette is een opengewerkt model. 

De stallen zijn opgebouwd met wanden van gevlochten wilgentenen. Dat de 

stallen zich in de zelfde ruimte bevinden als het woongedeelte had als voordeel dat 

de warmte die de dieren afgeven ook voor een aangenamere temperatuur 

zorgde.  

De buitenwanden zijn opgetrokken met gevlochten wilgentenen en zijn daarna 

bepleisterd met klei om de wind buiten te houden. Zoals je bij de maquette aan de 

linker voorzijde kan zien heb ik een stuk niet bepleisterd zodat de opbouw goed 

zichtbaar is.  

De woonkeuken heeft een vuurplaats waarop gekookt kan worden en tijdens 

koudere perioden kan men zich daaraan opwarmen. 

Het slaapvertrek heeft diverse kribben; in die tijd gevuld met stro. Dit trok ook wel 

veel ongedierte aan zoals muizen, ratten en insecten die ook de warmte 

opzochten. In de winterperiode kropen de mensen dicht tegen elkaar aan om zich 

tegen de kou te weren. 

Het dak is bekleed met riet. Dit lag er in die tijd in lagen op. Er werd meer gekeken 

naar de functie van het riet, vandaar dat het geen glad afgewerkt oppervlak was. 

In onze tijd worden rietendaken geschoren om het er verzorgd uit te laten zien. Op 

de nok van het dak liggen plaggen. Deze hebben als functie om het regenwater 

over het rieten dak te leiden. De plaggen zijn graszoden met een kleiachtige grond. 

Deze laten geen water door en zijn ideaal als stevige nok van het dak. 

Buiten om de hele boerderij loopt een greppel om het water dat van het dak 

afkwam af te voeren. De omgeving van de boerderij zou anders in een grote 

modderpoel veranderen.  

 

Ben je al weer bezig met een volgende maquette? 

Nou nee. Eerst even wat andere dingen die ik ook leuk vind. 

 



Je bent vrijwilliger bij Baduhenna. Welke werkzaamheden doe je daar zoal? 

Voornamelijk ben ik bezig met restaureren van potjes en kannetjes. Daarnaast doe 

ik graag de diverse praktische klusjes die nodig zijn voor het museum. 

 

Wat boeit je in de archeologie/ oudheid? 

Ik verdiep me graag in de leefwijze van de mensen in vroegere tijden. Hoe zij in staat 

waren om met heel eenvoudige hulpmiddelen de nodige voorzieningen te maken. 

 

Wat vind je er van dat Baduhenna zoveel aandacht geeft aan je maquette? 

In drie woorden: Een grote eer. 

 

Wat zou je nog meer willen vertellen? 

Ik vind het prettig om met deze groep mensen te mogen werken in deze vriendelijke 

en ontspannen sfeer.  

 

Hartelijk dank voor de tijd en moeite om je antwoorden te geven. 
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