
Deze voorbereidende les hoort bij Citroen van Toen, de 
beeldende workshop voor voortgezet onderwijs van het 
Rijksmuseum. Het doel van Citroen van toen is om 
leerlingen kennis te laten maken met het eten van 17de-
eeuwse Nederlanders en hoe dat eten werd 
gepresenteerd. Op deze manier komt de geschiedenis 
dichtbij, want eten is een onderwerp dat dicht bij 
leerlingen staat: je bent wat je eet. En eten op een 
bijzondere manier presenteren is ook in de 21ste eeuw 
relevant: denk bijvoorbeeld aan de aandacht voor 
presentatie in kookprogramma’s of aan foto’s van eten op 
sociale media.

Voorbereidende les
Inhoud
Een actieve kennismaking met de weergave van eten, nu 
en in de Gouden Eeuw.

Leerdoelen
• Leerlingen ervaren hoe moeilijk het is om eten zo te   
 fotograferen dat het er lekker uitziet;
•  Historisch besef: Leerlingen beseffen hoe de    
 (Nederlandse) geschiedenis zich verhoudt tot hun eigen 
 leven.

Begrippenlijst
• Gouden Eeuw – de 17de eeuw, Nederland floreerde in   
  handen en welvaart;
• Stilleven – compositie van levenloze objecten;
• Vernis – chemische stof om schilderijen te beschermen;
• Pigment - een stof die een kleur reflecteert;
• Compositie - is in de beeldende kunst het ordenen van  
  beeldelementen volgens een vooraf bepaalde strategie;

Tijdsduur
50 minuten (exclusief voorbereiding)

Voorbereiding
Huiswerkopdracht voorafgaand aan deze les:
Leerlingen maken twee foto’s of zoeken twee foto’s op 
internet.

1.  Een foto van eten dat zij er lekker uit vinden zien
2.  Een foto van eten dat zij er vies uit vinden zien 

Zij printen de foto’s uit in kleur en nemen die mee naar de 
les of sturen de foto’s digitaal naar de leraar.

Materiaal
• Oud kookboek
• Nieuw kookboek
• Computer
• Internetverbinding
• Digibord
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Eye-opener (5-10 minuten)
Voor de leraar: Zoek een kookboek uit de jaren tachtig of 
eerder én een recent kookboek. Kies uit beide kookboeken 
een recept met een grote foto en laat pagina’s beide zien 
aan de klas. Zien de leerlingen verschillen? Wat zijn de 
verschillen? Welk recept vinden zij er lekkerder uitzien? 
Waarom? Heeft het met het eten te maken? Of met de 
manier waarop het is gefotografeerd? 

Context (10 minuten)
Het is moeilijk om eten er op een bord of op een foto 
lekker uit te laten uitzien. Daarom heb je nu speciale 
fotografen die alleen maar foto’s van eten maken. Zij 
gebruiken speciale trucs, zoals het eten bespuiten met 
glansmiddel. In de 17de eeuw had je nog geen fotografie, 
maar je had wel schilders die gespecialiseerd waren in het 
schilderen van eten. Zij hadden ook allerlei trucs. Om een 
citroen er bobbelig én sappig te laten uitzien, gebruikten 
zij eerst dikke gele verf van eigeel en daarna een 
glanzende vernis. Elke schilder gaf zijn eigen draai aan 
een stilleven door de compositie en pigmentkeuze. 

Die schilders van stillevens hadden in de Gouden Eeuw 
genoeg werk, want steeds meer kooplieden werden rijk 
met handel drijven. Zij wilden laten zien dat zij geld 
hadden om duur eten te kopen. Daarom lieten ze dure 
pronkstillevens schilderen om op te hangen in hun huis, 
zoals bijvoorbeeld dit Pronkstilleven van Adriaen van 
Utrecht uit 1644.

Ga in gesprek met de leerlingen over dit schilderij. Welke 
etenswaren zien de leerlingen? Wat herkennen zij? Vinden 
zij dat het eten er op dit schilderij lekker uit ziet? Wijs op 
de bijzondere technieken van de schilder: je ziet precies 
dat de druif een druif is, en de citroen een citroen.

Opdracht in de klas (20 minuten)
Geef de leerlingen de volgende opdracht:
• Pak de foto van het eten dat jij er heel lekker uit vindt  
 zien. Schrijf op waarom het eten er lekker uitziet. 
 Bedenk drie redenen. Heeft het met het eten zelf te  
 maken? Of met de manier waarop de foto is gemaakt?
• Pak dan de foto van eten dat jij er heel vies vindt  
 uitzien. Schrijf op waarom dit eten er vies uitziet.  
 Bedenk weer drie redenen.
• Denk na over deze vraag: Hoe zorg je ervoor dat eten er 
 op een foto lekker uitziet? Schrijf zo veel mogelijk tips  
 die jij een fotograaf zou geven.

Afsluiting (10 minuten)
Bespreek de tips die de leerlingen hebben opgesteld 
plenair. Wat hebben zij voor ideeën bedacht? Zouden die 
tips inderdaad werken? Conclusie: het is een vak apart om 
eten er lekker uit te laten zien. Vertel dat jullie de volgende 
les een bezoek gaan brengen aan het Rijksmuseum en dat 
jullie gaan bekijken hoe schilders dat in de 17de eeuw 
probeerden. 
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