
Mesdags Panorama van Scheveningen is 14 meter hoog en 115 meter lang. 

Dat is zo hoog als een flat van vijf verdiepingen en een heel voetbalveld lang. 

Hendrik Willem Mesdag schilderde het samen met zijn vrouw Sientje van 

Houten en een paar vrienden. Eerst maakten ze schetsen. Om deze over te 

brengen op het gigantische doek , bliezen ze de tekeningen op met behulp van 

een raster. Dat kun jij ook!

1. Ga hier naartoe om afb. 1 te printen
2. Verdeel de tekening met een potlood in vakjes, 

zoals bij afb.2. Bijvoorbeeld van 1 cm breed en 1 cm 
hoog. Dit heet een raster.

3. Teken op een leeg vel hetzelfde raster, maar maak 
de vakjes groter, bijvoorbeeld 2 cm breed en 2 
centimeter hoog.

4. Teken per vakje de tekening na in het grote raster. 
Bekijk afb. 2 en 3 en het filmpje om te zien hoe dat 
gaat.

5. Kleur of schilder de tekening in zoals jij dat wilt. 
 
Bekijk Hier het filmpje

WAT GA JE DOEN?

Blaas een
Schets op
Me s d a g - ate l i e r

Met  museumdocent : 
K AR IN  VAN HOOF 

Printer, papier, potlood, 

 gum en liniaal.

WAT HEB JE NODIG?

… Mesdag en zijn vrienden niet de enigen 

waren die een raster gebruikten? Leonardo da 

Vinci en Vincent van Gogh deden het ook! Net 

als heel veel andere kunstenaars.

Wist je dat?
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• Hier vind je nog veel meer tekeningen 

van Hendrik Willem en Sientje om uit te 

vergroten.• Je kunt de tekening ook lekker groot 

buiten op de stoep krijten. Zolang het 

raster buiten maar net zoveel vakjes 

heeft als het raster op de tekening die je 

wilt vergroten.

TIPS

afb.1 afb.2

afb.3

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view/bomschuit-mesdag-hendrik-willem?coll=ngvn&maxperpage=36&page=1&query=bomschuit+&identifier=PM01%3A00563
https://vimeo.com/674329513
https://panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/activiteiten/mesdag-atelier/
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/results?query=panorama+mesdag&page=4&maxperpage=36&coll=ngvn
https://www.panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/museumcollectie/schatten-uit-het-depot/
https://www.panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/museumcollectie/schatten-uit-het-depot/

