
•  een raam met u i tz icht

•  fo l ie ;  b i jvoorbeeld t ransparant  pakfo l ie,  te 

koop b i j  de B lokker,  of  hu ishoudfo l ie

•  A3 of  A4-formaat  papier,  mag ook groter

•  tape om het  fo l ie  en papier  op het  raam te 

p lakken

•  ( l iefst  watervaste)  st i f t  om mee te tekenen

•  pot lood 

•  verf,  penselen,  waterpot je,  pa let  ( kan ook 

een bord z i jn)  en een doekje of  papier 

•  eventueel  k leurpot loden (a ls  je  n iet  gaat 

sch i lderen)

WAT HEB JE NODIG?

WAT GA JE DOEN?
1. Kies een raam met uitzicht, waarbij je veel ziet; 

bijvoorbeeld zo hoog mogelijk in een gebouw of op 
een lagere plek zodat je een straat in kijkt. 

2. Plak heel strak op dat raam een stuk doorzichtig 
folie. bijvoorbeeld geknipt uit een rol transparant 
pakpapier of huishoudfolie.

3. Doe één oog dicht en trek met een (liefst water-
vaste) stift over wat je ziet. Blijf steeds op dezelfde 
plek staan.

4. Over het folie plak je A3 of A4-formaat papier op 
het raam. Trek op dat papier de lijnen die je hebt 
getekend met potlood over. Als je dat leuk vindt, 
teken je er zelf nog iets (grappigs) bij.

5. Haal het papier van het raam en kleur dit in met verf 
of eventueel met potlood. Hoe verder weg iets is in 
je uitzicht, hoe lichter en blauw-grijzer je dat deel 
inkleurt; daardoor komt er extra diepte in!

Teken en 
Schilder 
Je eigen 
Uitzicht! 
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Net als Hendrik Willem Mesdag zelf, ga je je eigen uitzicht overtekenen en 

schilderen! Mesdag ging op het hoogste duin van Scheveningen staan en tekende 

wat hij zag aan de binnenkant van een glazen cilinder. Zo kun jij ook een 

interessant uitzicht kiezen vanuit een raam in de buurt waar je woont!

Me s d a g - ate l i e r

Met  kunstenaa r  &
museumdocent :
S IMONE  
VAN DEN HEUVEL

Bekijk Hier het filmpje

https://panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/activiteiten/mesdag-atelier/
https://vimeo.com/674333852
https://vimeo.com/674333852

