
WAT HEB JE NODIG?
• u i tgepr int  kn ipblad 1 
•  u i tgepr int  kn ipblad 2  
 
•  4  wi t te  papieren bekert jes 
•  schaar
•  p lakst i f t
•  een st i f t 
•  pot loden (gr i js  en k leur)  of 
 een dunne pen 

Draai door 
Het verhaal 
Van Sientje 
En Hendrik
Me s d a g - ate l i e r

Met  kunstenaa r : 
HANNA DE  HA AN
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Ken je de beroemde schilders Hendrik Willem Mesdag en Sientje van Houten al?  

Met behulp van 4 papieren bekers maak je een draaibare tekening over hun 

leven dat helemaal in het rond loopt. Net als Mesdags beroemde Panorama. 

Lees hier het verhaal en teken mee! Als alles af is kun je jouw verhaal zelf al 

draaiend gaan vertellen.

1. Nummer de 4 bekers aan de onderkant: nummer  
1 t/m 4.

2. Knip het knipraampje op knipblad 2 uit en trek het 
over op beker 1, net onder de drinkrand en knip het 
uit. 

3. Zet beker 2 in beker 1, trek het uitgeknipte raampje 
over en knip het uit beker 2.

4. Zet beker 3 in beker 2, trek het raampje weer over 
en knip het uit.

5. Nu ga je het verhaal tekenen. Pak knipblad 1 en 2: 
Nummer 1 van het verhaal teken je bij vakje 1 op de 
tekenstrook, nummer 2 bij vakje 2 en ga zo maar 
door.

6. Knip de getekende stroken op de stippellijn uit. 
Plak de eerste strook op beker 2 en de tweede op 
beker 3, precies naast de uitgeknipte raampjes. 
Plak de langste strook rondom op beker 4,  
ongeveer 1 cm onder de rand.

7. Stapel de bekers in elkaar, begin bij beker 1: beker 
2 in beker 1, beker 3 daar weer in en beker 4 als 
laatste. Zorg dat het begin van je tekenstroken bij 
elke beker precies achter het raampje te zien is.

8. Trek met stift een streep over de rand van de 
4 bekers naar beneden; dit is het begin van je 
verhaal. Als je straks de bekers draait, staan de 
strepen niet meer onder elkaar. 

9. Pak knipblad 2: knip de verhaalstrook.
10. Nu ben je klaar om het verhaal te gaan vertellen! 

Draai je beker bij elk nummer op de verhaalstrook 
naar het goede plaatje, de onderste beker eerst. 
Beker 4 kun je blijven draaien want dat is een  
panorama zonder begin of eind. 

WAT GA JE DOEN?

https://www.panorama-mesdag.nl/
https://www.panorama-mesdag.nl/
https://panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/activiteiten/
https://panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/activiteiten/mesdag-atelier/
https://panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/activiteiten/mesdag-atelier/
https://panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/activiteiten/mesdag-atelier/
https://www.panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/verhalen/


Draai door het verhaal van Sientje en Hendrik Me s d a g - ate l i e r-  met  kunstenaa r :  HANNA DE  HA AN KNIPBLAD 1

PANORAMA-MESDAG.NL
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KNIPBLAD 1

1.  Ken je Hendr ik Wi l lem en Sient je a l? Hier  komt   
 hun verhaal ,  ik  ga het je vertel len: 
  Hendr ik Wi l lem houdt van tekenen. Hi j  woont in   
 Groningen en z iet  a ls h i j  door z i jn raam ki jkt    
 a l ler le i  schepen voorbi j  komen. Hi j  tekent ze   
 a l lemaal. 
 
2.  A ls Hendr ik Wi l lem 20 jaar  is  ontmoet hi j  een leuk  
 meis je,  Sient je.  5 jaar  later t rouwt hi j  met haar! 
 
3.  Na 7 jaar  wordt er  een baby geboren; Klaas.  Maar  
 a ls Klaas 8 jaar  is  wordt h i j  zo z iek dat h i j  sterft .    
 Wat een verdr iet! 
 
4.  Hendr ik Wi l lem en Sient je gaan heel  veel     
 schi lderen, dat maakt vrol i jker.  Als ze in Den Haag  
 wonen, schi ldert Hendrik Wi l lem haast elke dag de  
 zee, ook ’s nachts! 
 
5.  Sient je schi ldert  de duinen, bomen, boerder i jen   
 en ook st i l levens. Dat z i jn dingen die helemaal    
 st i l  staan, zoals een vaas bloemen of een schaal    
 vol  f ru i t . 
 
6.  Dan schi ldert  Hendr ik Wi l lem zi jn grootste   
 schi lder i j .  Daarvoor maakt h i j  tekeningen vanaf   
 het hoogste duin van Scheveningen. Het wordt   
 een panorama: dat is  een uitz icht naar a l le   
 kanten. Ook Sient je komt erop. Ze z i t  onder een   
 witte parasol  te schi lderen. 
 
7.  Het Panorama wordt 120 meter lang en 14 meter   
 hoog. Het loopt helemaal  rond en heeft  geen   
 begin en eind. Het bestaat nog steeds! Kom   
 je het een keer in het echt beki jken?

Knip deze strook uit  en vouw het papier bi j  e lk 
nummer om, zodat je een k le in boekje kr i jgt. 
Dit  kun je bewaren in de beker.

Draai door het verhaal van Sientje en Hendrik Me s d a g - ate l i e r-  met  kunstenaa r :  HANNA DE  HA AN KNIPBLAD 2
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