
De	  totstandkoming	  van	  '15	  maal	  op	  z'n	  rijks(t)	  geserveerd'	  
	  
Korte	  tijd	  geleden	  werd	  ik	  door	  een	  vriendin	  geattendeerd	  op	  de	  uitdagende	  wedstrijd	  van	  
Rijksstudio.	  Ik	  ben	  meteen	  op	  mijn	  fiets	  gesprongen	  en	  heb	  mij	  in	  het	  Rijksavontuur	  gestort.	  
	  
Waar	  te	  beginnen?	  Zo	  divers	  en	  zoveel	  moois.	  Met	  een	  aantekenboekje	  en	  iPhone	  in	  de	  
aanslag	  ben	  ik	  op	  de	  bonnefooi	  door	  het	  museum	  gaan	  dwalen.	  Na	  enige	  tijd	  kwamen	  enkele	  
ideeën	  binnen.	  Met	  een	  nuchtere	  maag	  zoveel	  moois	  bekijken,	  maakte	  dat	  ik	  alleen	  met	  
hongerige	  ogen	  de	  kunst	  kon	  aanschouwen,	  terwijl	  ik	  nog	  niet	  eens	  op	  de	  afdeling	  met	  de	  
stillevens	  was	  beland.	  	  
	  
En	  daar	  was	  het	  idee	  geboren.	  Waarom	  van	  je	  maaltijd	  geen	  meesterwerk	  maken?	  Soms	  was	  
het	  de	  kleur	  van	  een	  schilderij,	  dan	  weer	  de	  compositie	  of	  het	  thema	  dat	  mij	  inspireerde.	  	  
	  
Zo	  zijn	  de	  twee	  eiken	  in	  'Het	  landschap	  met	  de	  twee	  eiken'	  van	  Jan	  van	  Goyen	  net	  twee	  
broccolistronken.	  En	  de	  tulpen	  van	  Marrel	  deden	  mij	  denken	  aan	  witlof.	  Zelfs	  de	  witte	  kimono	  
op	  het	  schilderij	  van	  Breitner	  deed	  mij	  watertanden.	  
	  
Na	  mijn	  bezoek	  aan	  het	  Rijks	  ben	  ik	  gelijk	  de	  supermarkt	  ingedoken	  en	  heb	  verschillende	  
ingrediënten	  gekocht.	  Het	  kan	  in	  mijn	  hoofd	  wel	  werken,	  maar	  is	  het	  ook	  werkelijk	  
uitvoerbaar?	  Wat	  ik	  verder	  nog	  met	  het	  idee	  wilde	  wist	  ik	  nog	  niet	  zo	  goed.	  Misschien	  in	  de	  
vorm	  van	  menukaarten	  die	  soms	  in	  de	  supermarkt	  ter	  inspiratie	  liggen?	  Of	  een	  blog?	  
	  
Tijdens	  het	  koken	  dacht	  ik	  aan	  de	  vorm	  van	  een	  boekje.	  Een	  boekje	  met	  vijftien	  ideeën.	  Dat	  
vond	  ik	  een	  mooi	  aantal,	  niet	  te	  veel,	  niet	  te	  weinig	  en	  met	  een	  collectie	  van	  150.000	  werken	  
heel	  haalbaar.	  Ik	  typte	  het	  idee	  op	  de	  computer:	  15x	  werd	  al	  gauw	  15	  maal,	  een	  leuke	  link	  naar	  
'maaltijd'	  en	  'op	  z'n	  rijks(t)	  geserveerd'	  volgde	  daarna	  vanzelf.	  
	  
15	  maal	  op	  z'n	  rijks(t)	  geserveerd.	  Een	  leuk,	  inspirerend	  boekje	  met	  15	  ideeën	  om	  van	  je	  
maaltijd	  een	  meesterwerk	  te	  maken.	  Eenvoudig,	  smakelijk	  en	  met	  een	  vette	  knipoog	  naar	  de	  
meesterwerken	  van	  het	  Rijksmuseum,	  voor	  het	  brede	  publiek	  toegankelijk,	  voor	  jong	  en	  oud,	  
van	  de	  superkookcreatievelingen	  tot	  de	  éénpansliefhebber.	  	  
	  
Ik	  heb	  5	  voorproefjes	  bedacht,	  bereid	  en	  gefotografeerd	  om	  een	  indruk	  te	  geven	  hoe	  ik	  het	  
boekje	  uit	  zou	  willen	  voeren.	  Het	  idee	  is	  om	  de	  kaft	  van	  het	  boekje	  op	  mat	  papier	  te	  drukken	  
en	  de	  tekst	  en	  foto	  hoogglans	  te	  lamineren.	  Het	  binnenwerk	  is	  ook	  op	  mat	  papier	  gedrukt,	  dat	  
vond	  ik	  stijlvol	  en	  goed	  passen	  bij	  het	  onderwerp	  en	  bij	  de	  uitstraling	  van	  het	  Rijksmuseum.	  De	  
kleur	  grijs	  uit	  het	  museum	  heb	  ik	  ter	  inspiratie	  gebruikt	  en	  terug	  laten	  komen	  als	  achtergrond.	  
De	  'meesterwerken'	  komen	  op	  deze	  manier	  mooi	  uit	  en	  is	  de	  link	  naar	  het	  museum	  
herkenbaar.	  
	  
Dit	  is	  mijn	  inzending	  voor	  de	  wedstrijd	  ter	  ere	  van	  het	  één	  jarig	  bestaan	  van	  Rijksstudio.	  Heel	  
veel	  plezier	  met	  lezen	  en	  natuurlijk...	  eet	  smakelijk!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  	  

	  
	  
Annelies	  Verbrugge	  
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15 maal
op z’n rijks(t) geserveerd





Een kookboek? Nee, dat is dit niet. Wat je nu in handen hebt is 
een boek met ideeën om van je bord een kunstwerk te maken. 

Waarom van je maaltijd geen meesterwerk maken?
Door je groenten anders te snijden, op kleur te koken of een 
mooi schilderij als thema voor je maaltijd te kiezen kun je heel 
eenvoudig tot een verrassend resultaat komen.
Vanaf nu geen saaie borden meer maar subtiele composities, 
strakke lijnen en echte landschappen.

Maak van je maaltijd een meesterwerk!

De 15 voorbeelden uit dit boek zijn geïnspireerd op de collectie 
van het Rijksmuseum.

Veel plezier met creëren en eet smakelijk.



Alle lof voor Jacob Marrel
(Twee tulpen met insecten, Jacob Marrel, 1624-1681)

Het is vrij eenvoudig om de prachtige tulpen van Jacob Marrel na te 
maken. Een paar stronkjes lof, een grote aardappel in de schil en 
eventueel een stukje vlees voor de ‘aarde’. 

Snijd de witlof op ongeveer éénderde vanaf de stronk door. Zet de stronk maar rechtop, dan heb je 
al een tulpenbloem. Wanneer je de witlof bereidt, kun je eventueel de stronk verstevigen door er een 
touwtje om te doen.

Snijd de aardappel over de lengte in partjes. Gebruik een niet te kruimige aardappel en laat hem in 
de schil dan blijft de aardappel iets steviger.

Voeg naar wens en smaak iets voor de ‘aarde’ toe en serveer het eten op de manier zoals hiernaast 
staat afgebeeld. 

Mooi toch?



Broccolibomen
(Landschap met twee eiken, Jan van Goyen, 1641)

Zeg nou zelf, die twee eiken zijn toch net twee stronken
broccoli? Dat vond ik dus ook. 

Voor deze creatie heb ik nasi met groenten gemaakt. Twee mooiste stukjes broccoli heb ik heel 
gelaten om uiteindelijk in de compositie te gebruiken. Denk er dus aan dat je niet alles opsnijdt.

De lucht, iets minder dreigend dan op het schilderij, is een stuk kroepoek. Dat vond ik er wel wolkig 
uitzien. Het zand op het schilderij is een garnering van kokos. Smaakt heelijk bij de nasi. 

Uiteindelijk kun je voor deze compositie natuurlijk alleerlei beredingswijzen gebruiken. Ik zal er nog 
één noemen.

De lucht kan ook een saus zijn van een blauwschimmelkaas met aardappelen als landschap. 
Trek er op uit en laat je verrassen.



Toeterige schotel
(Schotel, anoniem, 1700-1740)

Met het zien van dit bord, moest ik gelijk aan een toetje
denken. Yoghurt, blauwe bessen en honing. 

Zo eenvoudig kan het zijn, dus wat kan ik hier nog verder over zeggen?

Het Rijksmuseum heeft een servieskast vol interessante borden en schotels, neem maar eens een 
kijkje. Het zal je zeker inspireren.



Landsalat
(Zomer, Hans Landsaat, 1982)

Ik moet eerlijk bekennen dat dit niet het meest 
inspirerende werk is dat ik ken, maar dat is natuurlijk heel 
persoonlijk.
De compositie is wel uitermate geschikt voor een salade, een 
zomerse wel te verstaan.

Dit is typisch een werk waar je je qua kleur door kunt laten leiden. Geel met groen en wit. Ik dacht 
eerst aan een gebakken ei, maar dan is de compositie precies omgekeerd. Overigens wel een 
uitdaging om te bereiden.

Ik kwam al snel op een salade uit. Groen en wit is niet zo moeilijk: sla, komkommer en feta. Maar wat 
is er allemaal geel dat ik voor de salade kan gebruiken? Gele paprika en gele tomaatjes. 

Je kunt er ook een Mexicaanse variant van maken. Sla met mais, guacamole en crème fraîche. Ook 
dit schilderij biedt meer mogelijikheden dan je in eerste instantie zou denken.



Watertanden met Breitner
(Meisje in witte kimono, George Hendrik Breitner, 1894)

Bij het zien van dit wonderschone schilderij van Breitner 
moest ik aan een ijsje denken. Heerlijk roomijs met zurige 
rode bessen en pure chocolade. Alles wijst voor zich, maar 
voor de bereiding van de takjes volgt hier de tip.

Een snelle impressionistische toets is wel noodzakelijk voor de succesvolle bereiding van dit toetje. 
Het bord eerst even in de vriezer leggen helpt een beetje.

De takjes van chocolade zijn eenvoudiger dan je denkt. Je kunt kookchocolade gebruiken, maar de 
eigenschap van chocolade in het algemeen is dat het smelt wanneer je het verwarmt, dus elke soort 
(zonder vulling) is te gebruiken.

Wanneer je een klein beetje chocolade gesmolten hebt, kun je op een stukje bakpapier de takjes 
‘tekenen’. De rest kun je lekker opsnoepen.
Laat de chocolade na het tekenen opstijven in de koelkast. Als de chocolade hard geworden is komt 
het heel makkelijk los van het bakpapier. Wel heel voorzichtig want het is kwetsbaar. 

Maak er een mooie compositie van en dan gauw opeten.





Hoe maak je van je bord een 
kunstwerk?

15 Eenvoudige ideeën om van je 
maaltijd een meesterwerk te maken.

Alle voorbeelden zijn geïnspireerd op 
de collectie van het Rijksmuseum.

Eet smakelijk!
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