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Hendrik Willem Mesdag schilderde graag vissersboten: wachtend op het strand, in de branding of varend 

op de woeste zee, op zoek naar vis . In Mesdags tijd, zo’n 140 jaar geleden, werd er veel gebruik gemaakt 

van de bomschuit. Dat was een boot met een platte bodem die het strand op getrokken werd door paarden 

en sterke mannen. Voor Mesdag erg interessant, want er was een heleboel te zien en te schilderen. Een 

bomschuit bouwen deden de timmermannen ‘uit het hoofd en op het oog’, zonder bouwtekening. Dit ga jij 

ook doen: maak je eigen boot met materialen van nu!

Me s d a g - ate l i e r

Met  kunstenaa r  &
museumdocent :

MARTINE VAN DER L INDE

1. Bekijk al je verzamelde materialen en bedenk als 
eerste waar je de scheepsromp (onderkant van 
de boot) van gaat maken. Wil je dat je boot blijft 
drijven? Kies dan materiaal dat ook echt drijft.

2. Nu bouw je de boot verder op. Wat heeft de boot 
nog meer nodig: een roer of stuurwiel, anker, (zij)
zwaard, boegspriet, grootzeil, motor, vaantje/vlag-
getje, visnet, zwembad, glijbaan…? Kun je er ook 
op slapen? Bekijk de materialen en laat je inspire-
ren!

3. Zorg dat alles goed vast zit met lijm, plakband, 
touw etc. zodat de boot een flinke storm op zee 
kan doorstaan.

4. Bedenk als laatste een naam voor je boot. Schrijf 
deze aan beide kanten op de boeg.

5. Bouw op de grond in de kamer een droge haven, 
zee of kade om met je boot op reis te gaan of laat 
je boot te water in een grote bak met echt water! 
 
We wensen je een goede vaart en een gunstige 
wind!

WAT GA JE DOEN?
• Verzamel vooraf spulletjes die je eigenlijk wilde  

weggooien, denk ook aan dingen die drijven:
• plastic flesjes, kurk, uiennetjes, melkpakken,  

doppen, karton, plastic bakjes, piepschuim, 
doosjes, (ijs)stokjes, glazen potje, stukjes stof etc.

• Zoek ook buiten: stokjes, schelpen, stukjes hout, 
steentjes, bladeren etc.

• Lijm(pistool), plakband, gekleurd tape, schaar, 
elastiek, touw, ijzerdraad 
 

WAT HEB JE NODIG?

• Belu ister  v ia  je  muziekapp Shant ies   
 of tewel  zeemansl iederen om echt  in  de  
 stemming te komen t i jdens je  werk. 

TIP • Waar zou jij heen willen varen? Blijf je in de buurt 
of ga je juist ver weg? 

• Wat zou je daar willen doen?
• Ga je alleen, met meer en neem je je huisdier mee?
• Wat heb je tijdens je reis op zee nodig? 

OM TE BEDENKEN

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

