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D E  B E E L D K R A C H T C E N T R A L E  
Maak een camera obscura van lege toiletrollen 
 

  
 
 
Wat is een camera obscura? 
Een camera obscura is eigenlijk de voorloper van de foto- of videocamera. Het principe van de camera obscura 
is al heel lang bekend. Als je een ruimte helemaal lichtdicht maakt op een klein gaatje na, dan ontstaat in de 
lege ruimte een omgekeerd beeld van de buitenwereld. Met twee lege toiletrollen en wat ander materiaal kun 
je zelf een eenvoudige camera obscura maken. 
 
Bij deze instructie hoort ook een video: https://youtu.be/PM3z4977jxc 
 
Wat heb je allemaal nodig? 

- Twee lege toiletrollen 
- Aluminiumfolie 
- Bakpapier 
- Stevig tape (ducttape of gaffer tape) 
- Een lijmstift 
- Een oude krant 
- Een schaar 
- Een niet permanente stift 
- Een speld of naald 
- Een mok 

 
En eventueel: 

- Een telefoon (met camera) 
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Stappenplan om de camera obscura te maken 
1. Zet de mok op de kop op het bakpapier en maak een omtrek met de stift.  
2. Knip het ronde stuk bakpapier uit.  
3. Doe hetzelfde met het aluminiumfolie. 
4. Knip een van de lege toiletrollen in de lengte doormidden.  
5. Probeer een van de ingekorte stukken toiletrol zo goed mogelijk rond te maken.  
6. Zet de toiletrol op het uitgeknipte stuk aluminiumfolie en vouw het folie omhoog.  
7. Je kunt nu zien dat de cirkel van de toiletrol al een beetje in het stuk aluminiumfolie zichtbaar is. 

Buiten deze cirkel breng je lijm aan met de lijmstift. Gebruik een oude krant om te voorkomen dat er 
lijm op de tafel komt.  

8. Vouw de zijkanten van het stuk aluminiumfolie omhoog en plak het vast.  
9. Draai nu de toiletrol om en herhaal stappen 6-8 aan de andere kant met het stuk bakpapier. 
10. Plak nu een strook ducttape om het rolletje heen, zodat alleen het aluminiumfolie en het bakpapier 

nog zichtbaar zijn en alles goed vast zit. 
11. Pak nu de tweede toiletrol en plak deze vast met nog een stuk ducttape aan de kant waar het 

bakpapier zit.  
12. Je hebt nu een lange rol met aan de voorkant een stuk aluminiumfolie en binnenin een stuk 

bakpapier, dat dient om het beeld zichtbaar te maken. 
13. Prik tenslotte met een speld of naald voorzichtig een gaatje midden in het aluminiumfolie.  
14. Klaar is kees! 

 
Tips voor het kijken met de camera obscura 

1. Kijken met de camera obscura doe je door in het holle gedeelte te kijken zodat je het stuk bakpapier 
ziet waar het beeld ontstaat.  

2. Om goed te kijken heb je veel licht nodig. Dus op een zonnige dag buiten lukt het heel goed. 
3. Als je te weinig ziet, dan kun je het gaatje wat groter maken (met een wat dikkere naald of het puntje 

van een satéprikker). 
4. Zorg dat er zo weinig mogelijk licht tussen de toiletrol en je gezicht kan komen. Dat kun je afdekken 

met je hand/vingers.  
5. Ook is het handig om je andere oog met je andere hand te bedekken. 
6. Als je zelf in de schaduw staat (bijvoorbeeld binnen) heb je minder last van het licht dat tussen de 

toiletrol en je gezicht komt.  
7. Als je verziend bent zal het lastig zijn om het beeld scherp te zien. Een leesbril kan helpen, maar 

maakt het lastig om het licht af te dekken. 
8. Als je verziend bent kun je ook de afstand tussen je oog en het bakpapier vergroten door een extra 

toiletrol aan de camera te plakken, of in plaats van een toiletrol een lege keukenrol te gebruiken. 
9. Als je een telefoon met camera hebt kun je de camera obscura met tape aan je telefoon bevestigen en 

bijzondere foto’s maken. Zie hieronder. De flitser heeft nu niet veel zin, dus die kun je beter uitzetten.  
 

Vragen om verder na te denken 
1. Wat valt je op bij het kijken? 
2. Wat gebeurt er als je het gaatje groter maakt? 
3. Je kunt ook de afstand tussen het aluminiumfolie en het bakpapier vergroten door niet een halve 

toiletrol maar een hele te gebruiken. Wat denk je dat het effect daarvan is? Probeer maar uit. 
 

Heel veel plezier met deze opdracht! 
Christiaan Bruijn | de Beeldkrachtcentrale 

 


