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L E K K E R  U I T  E D E

EEN GIDS VOOR KUNSTZINNIG EN CULINAIR GENIETEN
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cover: Vincent van Gogh, Caféterras bij nacht, olieverf op doek,1888 
hiernaast: Vincent van Gogh, Zelfportret, olieverf op karton, 1887

Vincent van Gogh koesterde al sinds zijn 

jeugd in Nederland een grote liefde voor 

het platteland en de natuur. Hij zocht de 

onderwerpen voor zijn schilderijen het 

liefst ‘in ’t hart van het volk’, bij de boeren 

en de arbeiders. Hij zag hen als vrome, 

hardwerkende lieden die dicht bij de natuur 

stonden – een wat geromantiseerd beeld. 

In zijn schilderijen zien we Van Goghs 

voorkeur voor zijn omgeving, voor eenvoud 

en ambacht terug: eenvoudige stillevens, 

boeren en boerinnen aan het werk, 

uitgestrekte landschappen. De tweede 

grootste collectie werken van Van Gogh 

ter wereld bevindt zich hier vlakbij: in het 

Kröller-Müller Museum, waar de 

nalatenschap van Helene Kröller-Müller 

wordt beheerd. Het Kröller-Müller Museum 

is haar levenswerk. Tussen 1907 en 1922 

verzamelde zij met haar echtgenoot Anton 

Kröller bijna 11.500 kunstwerken, 

waaronder 90 schilderijen en 180 

tekeningen van Vincent van Gogh. 

Helene Kröller-Müller  was één van de 

eersten die het belang van Van Goghs werk 

inzag en aankocht, op aanraden van 

kunstcriticus H.P. Bremmer. Van Goghs 

belang was volgens haar dat hij de eerste 

was ‘die ons door alle tijden heen het 

algemeen menschelijke liet voelen en die 

schilderde omdat hij in de eerste plaats zelf 

mensch en dan schilder was’.

(de; m; meervoud: smaken)

1 het zintuig waarmee wij proeven: smaakzin 

2 gewaarwording in de mond, opgewekt door het proeven van iets 

3 welbehagen, waardering  4 persoonlijke voorkeur 

5 zin voor schoonheid: kunstzin

    

Bron: Van Dale

De Smaak van Van Gogh
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De Smaak van Van Gogh is een citymarketing initiatief van de gemeente Ede. 

Vanaf 2015 worden projecten ontwikkeld en ondersteund waarmee de stad zich de 

komende jaren verder op de kaart gaat zetten als proeftuin voor culinair toerisme, 

Ede Foodstad en epicentrum van kunst en natuur. Het project beleefde zijn start in het 

themajaar Van Gogh 2015, 125 jaar inspiratie en wordt ondersteund door het 

Kröller-Müller Museum, Visit Veluwe, Van Gogh Europe en Holland Marketing. 

De Gemeente Ede is supporter van het Kröller-Müller Museum.
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Smaak van Van Gogh stimuleert 
food professionals, thuiskoks en 
het gebruik van streekproducten

De Smaak van Van Gogh wil food 

professionals en thuiskoks stimuleren in 

hun werk en hobby, door hen de Van Gogh 

Smaakprofi elen aan te bieden. Zij 

bevorderen op hun beurt de toepassing van 

streekproducten in het dagelijks menu en 

leveren een bijdrage aan de instandhouding 

van het erfgoed van Vincent van Gogh. De 

gemeente Ede geeft het predicaat ‘Smaak 

van Van Goghgerecht en –product’ aan 

personen en bedrijven die werken met de 

Van Gogh Smaakprofi elen en bij de 

bereiding daarvan een beroep doen op 

ingrediënten uit de streek. Wie deelneemt 

aan dit unieke programma wordt 

bovendien opgenomen in de 

communicatiemiddelen en verdere 

ontwikkeling van dit bijzondere 

initiatief. 

Wij hopen dat deze gids en de 

tentoonstelling het begin zijn van 

een nieuwe manier van kunstzinnig 

en culinair genieten volgens de 

Smaak van Van Gogh!

Het Smaak van Van Gogh Pop-Up Museum 

is een ‘reizende tentoonstelling’ 

reproducties van schilderijen uit het 

Kröller-Müller Museum die het boeiende 

verhaal vertellen over de fascinatie van 

Vincent van Gogh voor het boerenleven en 

het platteland. 

De eerste editie van het Pop-Up Museum is 

van 30 september t/m 30 oktober a.s. 

gehuisvest in een kas op het Raadhuisplein 

in Ede en maakt deel uit van het 

Kunstfestival Ede – Art & Food. Daarna zal 

de tentoonstelling terugkomen op andere 

locaties.
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FOOD PROFESSIONALS IN ACTIE
Het Smaak van Van Gogh Pop-Up Museum telt 

5 fi lmimpressies. Volg hoe enkele food professionals 

uit Ede werken met de Van Gogh Smaakprofi elen. 

Binnenkort online op www.smaakvangogh.nl

Het Smaak van Van Gogh Pop-Up Museum Het Smaak van Van Gogh Pop-Up Museum 

is een ‘reizende tentoonstelling’ 

De eerste editie van het Pop-Up Museum is 

30 september t/m 30 oktober30 september t/m 30 oktober

Smaak van Van Gogh Pop-Up Museum

De Van Gogh Smaakprofi elen
De kern van het Pop-Up Museum bestaat uit stillevens van

Van Gogh waarin voedsel, gewassen en eten voorkomen. 

Uit deze schilderijen zijn door food professionals uit Ede 

‘ingrediënten’ gedistilleerd die zijn verwerkt in de 

zogeheten ‘Van Gogh Smaakprofi elen’. 

Deze Smaakprofi elen zijn per jaargetijde opgenomen in 

de tentoonstelling en dienen als basis voor het op 

verschillende manieren bereiden van maaltijden en 

ontwikkelen van producten.
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Van Goghs kunstzinnige smaak 
in vogelvlucht

Vincent van Gogh werd geboren in het 

Brabantse Zundert op 30 maart 1853. 

Op 27 juli 1890 schoot hij zichzelf in de 

borst, in de velden bij Auvers-sur-Oise 

(Fr.). Twee dagen later overleed hij aan 

zijn verwondingen, in het bijzijn van zijn 

broer Theo. Hij werd maar 37 jaar oud. 

Van Gogh liet een oeuvre na van 

ongeveer 850 schilderijen en 1300 

werken op papier. En ruim 800 brieven. 

Juist door die correspondentie weten we 

zoveel van zijn leven, zijn werk, de manier 

waarop hij dacht, zijn voorkeuren, zijn 

smaak. Van Gogh koesterde een grote liefde 

voor kunst en literatuur. In zijn brieven 

beschreef hij hartstochtelijk en vaak zeer 

uitvoerig wat hij mooi of lelijk vond aan 

bepaalde kunstwerken of romans. 

Van Gogh was een zeer gedreven 

persoonlijkheid: hij wilde alles in zich 

opnemen, zich ontwikkelen en zich blijven 

hervormen. Als kunstenaar was hij op zoek 

naar een eigen handschrift.

In zijn brieven is de ontwikkeling van zijn 

smaak te volgen vanaf zijn jeugd, toen hij 

in de kunsthandel werkte, tot en met zijn 

tijd in de voorhoede van de Franse avant-

garde in Parijs, toen hij bevriend was met 

Toulouse-Lautrec, Paul Signac en Paul 

Gauguin. Ook nadat hij in Arles getroffen 

was door zijn ziekte en de aanvallen bleven 

terugkeren, bleef hij zijn gedachten op 

papier zetten over wat hij zag en wat 

hij las.

In 1869 kreeg hij via familierelaties zijn 

eerste betrekking bij de Haagse 

kunsthandel Goupil & Cie. Daar kwam hij 

voor het eerst in aanraking met eigentijdse 

beeldende kunst. Tot 1876 werkte hij in 

verschillende fi lialen in Den Haag, Parijs en 

Londen, waar hij verschillende musea 

bezocht en zijn blikveld verbreedde. 

Uiteindelijk werd hij ontslagen uit de 

kunsthandel en na enkele mislukte 

betrekkingen koos hij in 1880 voor het 

kunstenaarschap. Omdat hij nauwelijks 

kunstonderwijs volgde en zichzelf 

grotendeels opleidde had hij grote 

behoefte aan intellectuele en artistieke 

voeding, en bleef die behoefte zijn hele 

verdere leven houden.

Aanvankelijk was zijn smaak vooral 

gevormd door zijn religieuze opvoeding. Als 

domineeszoon was naastenliefde en liefde 

voor de natuur (die door God geschapen 

was), hem met de paplepel ingegoten. 

Ook op artistiek gebied werden van huis 

uit vooral de beeldende kunst en literatuur 

met een religieuze boodschap 

gewaardeerd. 

Na de breuk met zijn ouders volgde Van 

Gogh steeds meer zijn eigen voorkeuren. 

Hij ontwikkelde een idealistische en 

enigszins romantisch gekleurde voorliefde 

voor het realisme, het alledaagse leven van 

boeren en arbeiders. Vooral het werk van 

de Franse schilder Jean-François Millet 

diende hierbij als voorbeeld. 

Vincent van Gogh, De oude toren van Nuenen, olieverf op doek, 1884

Vincent van Gogh, Aardappeleters, olieverf op doek, 1885
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De bossen, de heide en de korenvelden 

verwezen naar de groeikracht van de 

natuur, naar de cyclus van leven en 

sterven. Tijdens zijn tweejarig verblijf in 

Parijs kwam hij in aanraking met het werk 

van de impressionisten en neo-

impressionisten. Hij absorbeerde er gretig 

alle nieuwe ideeën en stromingen en 

experimenteerde met kleur en 

schildertechnieken. Hij verruilde zijn 

Hollandse palet met grijze en donkere 

aardetinten voor lichte, ongemengde 

kleuren. In het zuiden van Frankrijk 

ontwikkelde hij vervolgens zijn eigen stijl 

met de herkenbare wervelende 

penseelstreken in felle kleuren. 

Ondanks de ziekte die hem trof bleef hij 

doorwerken; het schilderen hielp hem juist, 

het bood afl eiding. In zijn laatste maanden 

in Auvers produceerde hij zelfs bijna een 

schilderij per dag. Zijn voorliefde voor de 

natuur en het boerenleven kwam ook toen 

weer terug in uitgestrekte landschappen en 

boerenfi guren. In enkele van die 

landschappen wilde hij een stemming 

overbrengen, iets wat hij niet in woorden 

kon uitdrukken: ‘hoe gezond en versterkend 

hij het platteland vond’. 

Over Van Goghs smaak wat betreft eten valt 

minder te zeggen: hij was meer 

geïnteresseerd in voedsel voor de ziel dan 

voor zijn maag. Maar in zijn brieven aan 

Theo, die hem zijn hele kunstenaarscarrière 

fi nancieel ondersteunde, klaagde hij 

regelmatig over het feit dat hij te weinig 

geld had om goed te eten: ‘mijn eten 

bestaat voornamelijk uit droog brood & 

wat aardappelen of kastanjes’.

En vanuit Antwerpen: ‘…ge moet wel 

begrijpen dat b.v. zoolang ik nu hier ben, ik 

slechts 3 keer wat warm eten heb gezien en 

dat de rest altijd maar brood is. Zoo wordt 

men meer vegetariër dan nuttig is’. 

Het warme avondmaal gebruikte hij 

doorgaans buitenshuis, zoals dat gewoon was 

voor alleenstaande mannen.  Toen hij zelf zijn 

eerste psychische aanvallen had gehad in 

Arles, ried hij Theo aan, die blijkbaar ook ziek 

was: ‘…profi teer zoveel mogelijk van de 

voorjaarslucht, ga heel vroeg  naar bed, want 

je hebt slaap nodig, en dan het eten: veel 

verse groenten en geen slechte  wijn of 

slechte  alcohol’. Liever goéde wijn dus, en 

goéde sterkedrank. 

Van Gogh schilderde weleens eetbare dingen, 

maar niet uit culinaire interesse. Zijn 

stillevens met bokkingen, mosselen, 

aardappelen of verschillende fruitsoorten zijn 

vaak oefeningen in kleur en vorm. Een mossel 

is bovendien een goedkoop en geduldig 

model. Van Gogh gaf zijn geld liever uit aan 

schildersmaterialen en (menselijke) 

modellen, dan aan eten. Zijn doel was om 

mensen te raken met zijn werk, ‘een kunst 

die troost biedt aan bedroefde harten’.

Vincent van Gogh, Bokkingen, 
olieverf op doek 1886

Vincent van Gogh, Landschap met korenschelven en opkomende maan, olieverf op doek, 1889  

Vincent van Gogh, De zaaier, olieverf op doek, 1888
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De Smaak van Van Gogh 
tentoonstelling
We kennen allemaal Van Goghs tekeningen en schilderijen van werkende 

boeren op het land: aardappelrooiers, spitters, zaaiers, maaiers – zowel uit zijn 

Hollandse als zijn Franse periode. Zijn hele leven blijft het platteland en zijn 

bewoners een belangrijk thema in zijn werk. In de Smaak van Van Gogh-

tentoonstelling zijn per seizoen vier werken van Van Gogh geselecteerd, 

die zijn liefde voor de natuur, voor eenvoud en ambacht laten zien. 

HERFST 
‘Wat is het mooi buiten – ik kan 
soms weleens verlangen naar een 
land waar ’t altijd herfst zou wezen 
doch dan hadden we geen sneeuw 
en geen appelbloesem en geen 
koren- & stoppelvelden.’ 

VINCENT VAN GOGH AAN ANTHON VAN RAPPARD, 

DEN HAAG, CA. 22 OKTOBER 1882

Van Goghs schilderijen met zonnebloemen 

in een vaas zijn wereldberoemd, maar deze 

versie met uitgebloeide exemplaren is 

minder bekend. Om te oefenen in 

kleurgebruik, schilderde Van Gogh in Parijs 

een hele zomer ‘bijna niets anders dan 

bloemen’. Aan het einde van het 

bloeiseizoen nam Van Gogh uit de 

moestuinen op de heuvel van Montmartre 

enkele uitgebloeide zonnebloemen mee 

naar zijn atelier. Hij maakte er dit 

ongewone, robuuste bloemstilleven van. 

De grote bloemkoppen zitten vol zaadjes.

Na het schilderen van enkele grote 

zomerse landschappen besloot Van Gogh 

in het najaar van 1888 ook enkele 

herfstlandschappen te maken met typisch 

Provençaalse onderwerpen (wijngaarden, 

korenvelden, olijfgaarden, cipressen). 

Deze groene wijngaard is de eerste in die 

serie; naar eigen zeggen had hij er bloed en 

tranen op gezweet. Hij schilderde het in 

ongeveer een dag, in de wijngaarden van 

Montmajour vlakbij Arles. De plukkers zijn 

druk bezig met het oogsten van de dikke 

trossen blauwe druiven.

Wilt u zien hoe een food professional uit Ede een 

gerecht bereidt op basis van de Van Gogh 

Smaakprofi elen? Bekijk dan de korte fi lmimpressie 

die bij elk van de vier jaargetijden te zien is. 

Ook online beschikbaar via www.smaakvangogh.nl.  

Vincent van Gogh, Stilleven met appels en pompoenen, 
olieverf op doek, 1885

De Smaak van Van Gogh 
tentoonstelling
We kennen allemaal Van Goghs tekeningen en schilderijen van werkende 

boeren op het land: aardappelrooiers, spitters, zaaiers, maaiers – zowel uit zijn 

Hollandse als zijn Franse periode. Zijn hele leven blijft het platteland en zijn 

bewoners een belangrijk thema in zijn werk. In de Smaak van Van Gogh-

tentoonstelling zijn per seizoen vier werken van Van Gogh geselecteerd, 

die zijn liefde voor de natuur, voor eenvoud en ambacht laten zien. die zijn liefde voor de natuur, voor eenvoud en ambacht laten zien. 

land waar ’t altijd herfst zou wezen 

Van Goghs schilderijen met zonnebloemen 

in een vaas zijn wereldberoemd, maar deze 

versie met uitgebloeide exemplaren is 

minder bekend. Om te oefenen in 

kleurgebruik, schilderde Van Gogh in Parijs 

een hele zomer ‘bijna niets anders dan 

bloemen’. Aan het einde van het 

bloeiseizoen nam Van Gogh uit de 

moestuinen op de heuvel van Montmartre 

enkele uitgebloeide zonnebloemen mee 

naar zijn atelier. Hij maakte er dit 

ongewone, robuuste bloemstilleven van. 

De grote bloemkoppen zitten vol zaadjes.

Na het schilderen van enkele grote 

zomerse landschappen besloot Van Gogh 

in het najaar van 1888 ook enkele 

herfstlandschappen te maken met typisch 

Provençaalse onderwerpen (wijngaarden, 

korenvelden, olijfgaarden, cipressen). 
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Vincent van Gogh, Vier uitgebloeide zonnebloemen, 
olieverf op papier op doek,1887

Vincent van Gogh, Vallende bladeren, olieverf op doek, 1888

Vincent van Gogh, De groene wijngaard, olieverf op doek, 1888
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WINTER
‘… het is iets, ‘s winters goed in de 
sneeuw, in den herfst goed in de 
geele blaren, in den zomer goed in 
’t rijpe koren, in de lente goed in 
’t gras te zijn. Het is iets, altijd met 
de maaiers en de boerenmeiden te 
zijn, ‘s zomers met de groote lucht 
er boven, ‘s winters onder de 
zwarte schouw.– En te voelen, 
dat is altijd geweest en dat zal 
altijd zijn.’

VINCENT AAN THEO VAN GOGH, 

NUENEN, CA. 22 JUNI 1885

De vrouw spreidt met een riek mest uit 

over de grond. De hoop mest die rechts 

van haar ligt, is waarschijnlijk daarheen 

gereden door de man met de kar op de 

achtergrond.

We kennen allemaal De aardappeleters uit 

Van Goghs tijd in Nuenen: een groot 

fi guurstuk in voornamelijk donkere 

aardetinten. (zie pagina 6) Dit bordje 

aardappelen schilderde hij toen hij net was 

gearriveerd in Arles. 

Aan het kleurige palet en de gevarieerde 

penseelstreken is te zien dat Van Gogh 

intussen in Parijs verschillende moderne 

invloeden had ondergaan. Maar het een-

voudige motief sprak hem nog altijd aan.

 

Vincent van Gogh, Stilleven rond een bord met uien, olieverf op doek, 1889

Vincent van Gogh, Stilleven met aardappels, olieverf op doek, 1888

Vincent van Gogh, Dennenbomen bij zonsondergang,  
olieverf op doek, 1889

‘… het is iets, ‘s winters goed in de 
sneeuw, in den herfst goed in de 
geele blaren, in den zomer goed in 
’t rijpe koren, in de lente goed in 
’t gras te zijn. Het is iets, altijd met 
de maaiers en de boerenmeiden te 
zijn, ‘s zomers met de groote lucht 

De vrouw spreidt met een riek mest uit 

over de grond. De hoop mest die rechts 

van haar ligt, is waarschijnlijk daarheen 

gereden door de man met de kar op de 

achtergrond.

Van Goghs carrière als kunstenaar begon met tekenen. Met vallen 

en opstaan maakte hij zich de tekenkunst eigen – pas later leerde 

hij schilderen. Hij maakte dan ook meer werk op papier dan op 

doek. Het Kröller-Müller Museum bezit een groot aantal tekeningen 

waaronder het hieronder afgebeelde ‘winters landschap’. 

Vincent van Gogh, Vrouw met riek in winters landschap, 
potlood, pen in zwart/bruine inkt, op velijn papier, 1883
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LENTE
‘… vandaag was het een ware 
lentedag en de velden jong koren 
met de lila heuvels in ’t verschiet 
zoo mooi en de amandelboomen 
beginnen overal te bloeien.’

VINCENT VAN GOGH AAN 

ANNA VAN GOGH-CARBENTUS [ZIJN MOEDER], 

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, 18 FEBRUARI 1890 

Dit doek droeg hij op aan Anton Mauve 

(1838-1888), zijn aangetrouwde neef en 

beroemd schilder van de Haagse School, 

die zojuist overleden was. ‘Het leek me dat 

het ter nagedachtenis aan Mauve iets 

teders én iets heel vrolijks moest zijn’.

Tussen maart 1886 en februari 1888 

woonde Van Gogh bij zijn broer Theo in 

Parijs, in de wijk Montmartre. Meerdere 

malen schilderde hij dit uitzicht op de 

heuvel (butte) van Montmartre, een toen 

nog landelijk terrein met oude molens 

(verbouwd tot uitgaansgelegenheden) met 

terrassen en uitzichtpunten. Ook bevonden 

zich er vele moestuintjes, waar 

stadsbewoners groente verbouwden en 

bloemen kweekten.

‘… vandaag was het een ware 
lentedag en de velden jong koren 

Dit doek droeg hij op aan Anton Mauve 

(1838-1888), zijn aangetrouwde neef en 

beroemd schilder van de Haagse School, 

met de lila heuvels in ’t verschiet 
zoo mooi en de amandelboomen 

het ter nagedachtenis aan Mauve iets 

teders én iets heel vrolijks moest zijn’.

Vincent van Gogh, Bloeiende perzikbomen, olieverf op doek,1888

Vincent van Gogh, Mand met citroenen en fl es, 
olieverf op doek, 1888

Vincent van Gogh, Knotwilgen bij zonsondergang, 
olieverf op doek, 1888
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Na twee jaar in het drukke Parijs snakte Van Gogh naar buiten, naar het 

platteland. Hij verhuisde in februari 1888 naar het Zuid-Franse Arles, 

waar na een maand het bloeiseizoen aanbrak. Bloeiende 

fruitboomgaarden werden een favoriet thema. 

Vincent van Gogh, La butte Montmartre, olieverf op doek, 1886
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ZOMER
‘Ik vind het hier ’s zomers magtig 
mooi, het groen is zeer diep en rijk, 
de lucht ijl en verbazend helder.’ 

VINCENT VAN GOGH AAN WILLEMIEN VAN GOGH 

[ZIJN ZUS], ARLES, 31 JULI 1888

Van Gogh schilderde het in de 

pointillistische techniek, waar hij via zijn 

vriend de kunstenaar Paul Signac kennis 

mee had gemaakt. In Parijs absorbeerde 

Van Gogh alle nieuwe indrukken en 

probeerde vervolgens de verschillende 

schildertechnieken uit.

Voor Van Gogh waren korenvelden een 

troostrijk onderwerp. Hij zag de eeuwige 

cyclus van de seizoenen als symbool voor 

de (eindige) cyclus van het leven. Zoals 

zaaiers het leven aankondigden, sneden de 

maaiers het weer af.

De broeierige hitte boven dit korenveld in 

Zuid-Frankrijk is goed voor te stellen; een 

grote zon hangt erboven te zinderen. Op 

de achtergrond, in koelere paarsblauwe 

tinten, ligt de bergketen de Alpilles.

‘Ik vind het hier ’s zomers magtig 
mooi, het groen is zeer diep en rijk, 
de lucht ijl en verbazend helder.’ 

Van Gogh schilderde het in de 

pointillistische techniek, waar hij via zijn 

vriend de kunstenaar Paul Signac kennis 

mee had gemaakt. In Parijs absorbeerde 

Van Gogh alle nieuwe indrukken en 

probeerde vervolgens de verschillende 

schildertechnieken uit.

Voor Van Gogh waren korenvelden een 

troostrijk onderwerp. Hij zag de eeuwige 

cyclus van de seizoenen als symbool voor 

de (eindige) cyclus van het leven. Zoals 

zaaiers het leven aankondigden, sneden de 

maaiers het weer af.

De broeierige hitte boven dit korenveld in 

Zuid-Frankrijk is goed voor te stellen; een 

grote zon hangt erboven te zinderen. Op 

de achtergrond, in koelere paarsblauwe 

tinten, ligt de bergketen de Alpilles.

Vincent van Gogh, Interieur van een restaurant, 
olieverf op doek, 1887

Vincent van Gogh, Korenveld met maaier en zon, olieverf op doek, 1889

Vincent van Gogh, Korenschoven, olieverf op doek, 1885

Vincent van Gogh, Aardappelrooiende boerinnen, olieverf op doek, 1885
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Over Van Goghs eigen eetgedrag is niet veel bekend.

In de 19de eeuw aten alleenstaande mannen 

doorgaans buiten de deur; dat was indertijd gangbaar 

en veel goedkoper dan tegenwoordig. Vincent at 

ongetwijfeld regelmatig in dit Parijse restaurant, 

maar het is niet bekend waar het zich precies bevond. 
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SMAAKPROFIEL HERFST VAN GOGH QUICHE

Ingrediënten:

- 100 gram aardappelschijfjes

- 100 gram knolselderij in blokjes

- 100 gram pastinaak in blokjes

- 100 gram pompoen in blokjes

- 200 gram ui blokjes

- 100 gram peer in stukjes

- olijfolie

- peper en zout

Meng de ingrediënten met een fl inke 

scheut mooie olijfolie, een beetje peper 

en zout en rooster alles in een oven op 

180 graden. 

Voor het bereiden van het quichemengsel

Ingrediënten:

- 200 gram brie

- 150 gram tapenade tricolor

- 50 gram tomaten in olie

- peper, zout, italiaanse kruiden

Meng door de geroosterde groenten de 

brie, tapenade en tomaat. Breng het 

mengsel op smaak met peper, zout en wat 

italiaanse kruiden. Giet het mengsel in de 

gewenste vorm.

Voor het bereiden van 

de quichesaus

Ingrediënten:

- 2 eieren

- 1 dl room

- 1 dl volle of boerenmelk

- 15 gram tarwezetmeel

- zout en peper

Meng de ingrediënten tot een quichesaus, 

breng op smaak met peper en zout en giet 

deze over het mengsel in de vorm. Plaats 

de quiche in een voorverwarmde oven van 

180 graden voor ongeveer 25 minuten.

Zie onze foodprofessionals in actie op www.smaakvangogh.nl.   

recept  Banketbakkerij Mekking

 Inspiratie uit Vincents leven en schilderijen uit de Nederlandse en Belgische periode 1880-1886 deze quiche kan gemaakt worden in een taartpan of springvorm, 
bekleed de vorm met kant-en-klaar quichedeeg
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SMAAKPROFIEL WINTER STAARTSTUK MET 
BIETENSTAMPPOT

Ingrediënten:

-   staartstuk met vetrandje 750 gram op 

kamertemperatuur

-   4 takjes tijm

-   2 knofl ookjes geplet

-   beetje olijfolie

-   rode port 

-   klontje boter

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Bestrijk een braadslee met een beetje 

olijfolie en leg het staartstuk met het 

vetrandje naar boven erin. Leg hier 

bovenop de tijm en de geplette knofl ook. 

Tijdens het bakken druipt het vet eraf en 

zo bedruipt het staartstuk zichzelf.

Plaats de braadslee in de oven en zet de 

oven na 20 minuten op 150 graden. Laat 

nog 30 minuten braden. Haal het 

staartstuk uit de braadslee en laat het 

vlees 10 minuten rusten onder een stuk 

aluminiumfolie. 

Met een goed scherp koksmes snijd je het 

vlees in mooie plakken en vervolgens 

bestrooi je het met peper en zout. 

Blus het bakvet af met een beetje port en 

wat klontjes boter.

Als het staartstuk in de oven staat kan de 

stamppot gemaakt worden.

Voor het bereiden van 

de stamppot:

Ingrediënten:

-   1,5 kg kruimige aardappels 

-   boter

-   300 gram spekblokjes

-   1 ui in halve ringen

-   1 appel in stukjes gesneden

-   500 gram gekookte geraspte bietjes 

Kook de aardappels in water met zout in 

ongeveer 20 minuten gaar.

Bak ondertussen de spekblokjes knapperig 

en bak de ui nog een minuutje mee. Mix 

dit met de geraspte bietjes en de gesneden 

appel.

Giet de aardappelen af en vang wat 

kookvocht op. Stamp de aardappelen met 

wat boter en het kookvocht tot een 

smeuïge puree, schep hier het 

bietenmengsel doorheen en breng op 

smaak met peper en zout.

Leg een paar lepels van de stamppot op 

een bord en leg hier een paar plakken van 

het staartstuk op. Besprenkel het met de 

jus van het bakvet.

Zie onze foodprofessionals in actie op www.smaakvangogh.nl.   

recept Anders & Co

 Inspiratie uit Vincents leven en schilderijen uit zijn Nederlandse periode 1880-1885
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SMAAKPROFIEL LENTE ZACHTGEGAARDE MAKREEL

Voor de bereiding van de makreel/marinade:

Ingrediënten:

- 4 makreelfi lets   

- 2 stengels bosui

- 1 citroen voor sap & rasp 

- 10 gram korianderblaadjes

- 1 theelepel zeezout  

- 1 dl olijfolie

Snijd de bosui in fi jne ringen, rasp de 

citroen en knijp hem uit, hak de koriander 

blaadjes fi jn en los het zout op in het 

citroensap. Meng dit allemaal met de 

olijfolie en leg de makreel in de marinade. 

Niet langer dan 25 minuten, anders gaart 

de makreel te ver door.

Voor de bereiding van de zoetzure wortels:

Ingrediënten:

- 100 gram suiker  

- 100 ml water

- 2 dl azijn  

- 1 steranijs

- 1 kaneelstokje  

- 1 rode peper

- 2 bospenen

Kook de azijn en los de suiker hier in op. 

Voeg vervolgens steranijs, kaneel, gehakte 

rode peper toe en meng dit met het water. 

Schil de wortels en leg ze in het zoetzuur.

Voor de bereiding van de 

komkommersoep:

 

Ingrediënten:

- 4 komkommers  

- 1 limoenrasp

-  2 eetlepels eerder   

gemaakte zoetzuur 

Draai de vier komkommers fi jn in een 

blender. Laat dit op een zeef uitlekken. 

Rasp een limoen erdoorheen en mengen 

met twee eetlepels zoetzuur.

Voor de bereiding van de dillecrème:

 

Ingrediënten:

- 25 cl eiwit  

- 25 cl yoghurt

- scheutje sushi-azijn 

- 10 gram zout

- half bosje dille  

- 3 dl zonnebloem olie

Meng het eiwit met de yoghurt, sushi-

azijn, dille en zout. Draai het fi jn met een 

staafmixer en zeef deze massa door een 

fi jne zeef. Voeg langzaam de olie toe aan 

deze massa terwijl de staafmixer draait 

zodat er een mayonaise ontstaat.

Zie onze foodprofessionals in actie op www.smaakvangogh.nl.   

recept  De Lunterse Boer

 Inspiratie uit Vincents leven en schilderijen uit zijn Franse periode 1889-1890 zoetzure wortels, bloemetjes, komkommersoepje
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SMAAKPROFIEL ZOMER GEMARINEERDE ZALM

Voor het bereiden van de zalmmarinade

Ingrediënten:

- 600 gram zalmzijde

- fi jne mosterd (2 el)

- 50 gram bruine suiker

- korenwijn

- 1 bos dille 

- 1 bos dragon 

- 200 gram bleekselderij

- 3 stuks venkelzaad 

- 1 steranijs

- 75 gram fi jn zeezout

Voor het bereiden van de garnering

Ingrediënten:

- 2 radijs 

- wortel 

- prei

- 1 sjalot

- knofl ook

- 3 dl kippenbouillon

- aardappel

- 1 el mayonaise

- citroenschil

- piccalilly 

- 2 eidooiers

- 20 ml arachideolie

Snijd de zalm in 2 

gelijke delen en smeer 

in met fi jne mosterd. 

Draai de groene kruiden 

met venkelzaad en steranijs 

in een keukenblender en bedek de zalm 

hiermee. Strooi hierover de suiker en het 

zout. Besprenkel dit met korenwijn. Leg de 

2 gelijke delen op elkaar in een bak in de 

koelkast. Na 24 uur omdraaien en daarna 

nog een maal 24 uur op de andere zijde.

Snijd een teentje knofl ook fi jn met een 

halve witte prei, fruit dit aan. Snijd de 

aardappel in kleine blokjes (brunoise) en 

voeg deze toe aan de knofl ook en de prei. 

Voeg bouillon toe en laat dit garen. Voeg 

tenslotte de mayonaise toe en breng op 

smaak met peper en zout.

Draai een half potje piccalilly in de 

keukenblender fi jn, zeef het en klop het op 

met de eidooier en olie.

Garneer het gerecht naar eigen inzicht 

met bijvoorbeeld dun gesneden wortel, 

radijs, gefrituurde sjalottenring en 

krokante aardappelblokjes.

Rasp als het gerecht klaar is een beetje 

citroenschil over de zalm.

 Inspiratie uit Vincents leven en schilderijen uit zijn Franse periode 1888-1889 met aardappelsalade, radijs en piccalily - 6 personen

Zie onze foodprofessionals in actie op www.smaakvangogh.nl.   

recept  Restaurant Timber
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Het Kröller-Müller Museum
Het Kröller-Müller Museum heeft de op 

één-na-grootste Van Gogh collectie ter 

wereld. Alle afbeeldingen van de werken 

van Van Gogh in deze gids zijn afkomstig 

uit deze collectie. 

Het Kröller-Müller is een paradijs voor 

ervaren kunstliefhebbers en onbevangen 

nieuwkomers. Naast de werken van Van 

Gogh zijn er topstukken te zien van 

moderne meesters als Claude Monet, 

Georges Seurat, Pablo Picasso en Piet 

Mondriaan. Ook de beeldentuin is 

wereldberoemd. Hier worden ruim 160 

beelden van prominente kunstenaars als 

Auguste Rodin, Henri Moore en Jean 

Dubuffet op een verrassende manier in de 

natuur tentoongesteld. 

Dankzij Helene en Anton Kröller-Müller 

is Vincent van Gogh nu één van de 

beroemdste kunstenaars ter wereld. Tijdens 

zijn leven genoot hij weinig bekendheid. 

Hij verkocht nauwelijks iets en werd 

fi nancieel ondersteund door zijn broer 

Theo. Aan het begin van de 20ste eeuw 

was hij nog maar in kleine kring bekend. 

Helene Kröller-Müller hoorde daarbij. Zij 

beschouwde Van Gogh als een van de 

‘grote geesten van de moderne kunst’. 

Tussen 1908 en 1929 legde ze samen met 

haar man Anton de bijzondere collectie 

aan die nu wordt bewaard in het museum. 

De grote aandacht van het echtpaar 

Kröller-Müller voor Van Gogh heeft sterk 

bijgedragen aan de huidige waardering 

voor zijn werk. 

Smaak van Van Gogh producten
Onder het Smaak van Van Goghlabel zijn 

inmiddels diverse producten ontwikkeld 

door lokale producenten uit Ede. Deze 

zogeheten ‘Lekker uit Ede producten’ – 

waaronder bier, koekjes, sap en koffi e – zijn 

beschikbaar in het Pop-Up Museum en via 

onze website. 

Bedrijven en particulieren die interesse 

hebben in de ontwikkeling van nieuwe 

producten, kunnen contact opnemen met 

de Smaak van Van Gogh. 

Tentoonstelling De Vroege Van Gogh. ‘Werken tegen de onverschilligheid in’.

24 september 2016 - 9 april 2017

www.krollermuller.nl

sap
L E K K E R  U I T  E D E

brood
L E K K E R  U I T  E D E

van zuurdesem beslag 
met zonnebloempitten en grijs zeezout

netto 360 gram

koffie

L E K K E R  U I T  E D E

  

100% Arabica bonen
Vol van smaak met streken citrus en cacao

netto 250 gram

koekjekoekjekoekjekoekjekoekje
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netto 180 gram

zogeheten ‘Lekker uit Ede producten’ – 

waaronder bier, koekjes, sap en koffi e – zijn 

beschikbaar in het Pop-Up Museum en via 

de Smaak van Van Gogh. 
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Colofon 
De Smaak van Van Gogh. Een gids voor 

kunstzinnig en culinair genieten is een 

project van de gemeente Ede en maakt 

deel uit van het Smaak van Van Gogh 

Pop-Up Museum. 
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Niets uit dit document mag geheel of 

gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen 

of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan 

ook, zonder schriftelijke toestemming van de 

uitgever. Alle afgebeelde werken van Van Gogh 

zijn afkomstig uit het Kröller-Müller Museum, 

Otterlo. 


