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Voorwoord 

 

 

De belangstelling voor koken is er een die ik met vele mensen deel. Al is het zoeken naar 

combinaties tussen smaken, het perfectioneren van een snijwijze of het uitlikken van de 

potten, koken kan je in de keuken voor uren bezighouden. De fascinatie voor voeding is voor 

velen een bezigheid om tot bezinning te komen of een vorm van creatieve uiting. Dit is 

dezelfde fascinatie waarbij ik de mogelijk kreeg deze met een andere interesse te 

combineren. Vorig jaar, In het kader van de bachelorproef gaf prof. dr. De Paermentier me 

de kans om rond het thema van de laatmiddeleeuwse kookboeken in West-Europa te 

werken. De samenwerking die hiermee tot stand kwam, vloeide verder in deze masterproef 

uit. Kookboeken, een onderwerp die niet tot haar specialisatie hoort, heeft haar er niet van 

weerhouden me met steeds met hulp en advies bij te staan. Daarom wil ik haar in het 

bijzonder bedanken voor de kostbare tijd die ze heeft genomen om me zo goed mogelijk te 

helpen en te begeleiden in de realisatie van dit werk. 

Tenslotte wil ook nog de gelegenheid nemen om mijn familie, vrienden en alle andere 

mensen te bedanken die me dit afgelopen jaar met hun moedige woorden en tips hebben 

bijgestaan. 
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2 Inleiding 

De gastronomie en de fijnproeverij kent de laatste decennia een ware opleving. Dagdagelijks 

wordt men overrompeld door culinair enthousiasme; magazines bulken van de recepten, er 

zijn kookprogramma’s naar ieders smaak en culinariabeurzen worden promoot. Het zou 

bijna verstikkend kunnen worden genoemd, maar het is net dankzij deze mediahype dat  

koken voor iedereen toegankelijk wordt. “Moedertje”, de amateurkok hoeft niet langer in de 

schaduw te staan van de professionele chefs, nu  koken als dagdagelijks klusje steeds meer 

samenvalt met creatief culinair creëren. Koken wordt hierdoor als praktijk steeds meer uit 

de banale sfeer verheven.  

 

Van deze ontwikkeling is het historisch onderzoek naar kookboeken misschien wel de beste 

getuige. Zo bleef onderzoek naar kookboeken voor een lange tijd uit. Transcripties van grote 

middeleeuwse hofkookboeken werden reeds vanaf de 19e eeuw uitgegeven. In 1846 werd Le 

Ménagier de Paris door la Société des bibliophiles françois uitgegeven. De inleiding die de 

transcriptie vooraf gaat, wijst dit handschrift enkel aan als getuige der grote geschiedenis 

van Frankrijk, maar kadert het verder niet. Enkele decennia later brachten twee leden van 

dezelfde Société, Jérôme F. Pichon en Georges Vicaire de vier edities van Le Viandier uit. 

Vergezeld van een inleiding en enige historische duiding over de context van deze 

handschriften was de eerste moderne culinaire studie een feit.  

 

Met de opkomst van de Annales en de aandacht voor sociale geschiedenis leek er langzaam 

interesse te groeien voor de middeleeuwse eetgewoonten en voedingscultuur. De oproep 

tot een voedingsgeschiedenis kwam van Jean. J. Hémardinquer in zijn artikel Pour une 

histoire de l'alimentation  dat in 1970 in het tijdschrift Annales verscheen. Het onderzoek die 

hierop volgde, legde de nadruk op de longue durée en de eetpatronen van de laagste sociale 

groepen. Kookboeken waren nog weinig betekenisvolle bronnen. Het zijn de verscheidene 

colloquia en congressen uit de jaren 1970 die de directe aanleiding tot het 

kookboekenonderzoek waren. Het boek, Manger et Boire au moyen-âge dat verscheen naar 

aanleiding van een bijeenkomst in 1979 bevat bijna uitsluitend studies over eetgewoonten 

die zich op kookboeken baseren. Een van de historici die hieraan een bijdrage heeft 

geleverd, is Jean L. Flandrin. Als professor aan de Universiteit van Parijs stuurde hij zijn 

doctorandi, Bruno Laurioux, Alix Prentki en Françoise Sabban de culinaire weg op. Hun 

interesse in de voedingsgeschiedenis leidde tot grensverleggend onderzoek en samen 

zouden zij met J. L. Flandrin het tijdschrift Food and foodways oprichten. Het intensief en 

diepgaande onderzoek uit de daaropvolgende decennia leverde het bewijs dat kookboeken 

als bron ongegrond stiefmoederlijk werden behandeld. De schat aan informatie die zij 

inhouden, leidde tot historische inzichten die betrekking hebben tot alle maatschappelijke 

vlakken van de samenleving.  
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De focus binnen de culinaire geschiedenis zou vanaf 1980 op de middeleeuwse 

hofkookboeken komen te liggen. Deze kookboeken afkomstig uit de bibliotheken van de 

machtigste West-Europese feodale entiteiten zijn niet de enigste overgeleverde culinaire 

werken. Er zijn verscheidene andere kookboeken overgeleverd die niet noodzakelijk in een 

aristocratisch milieu zijn ontstaan. Dit zijn de vele losse culinaire recepten die in medische 

traktaten staan neergepend, de huishoudboekjes die een rubriek gewijd hebben aan koken 

en de volwaardige  handgeschreven of gedrukte kookboeken. Voor de Zuidelijke, maar 

eveneens voor de Noordelijke Nederlanden beperkt het bronnenmateriaal zich tot deze 

tweede categorie kookboeken. Nederlandse hofhandboeken zijn niet overgeleverd, 

niettegenstaande dat ze wel degelijk zullen hebben bestaan. De tendens is bijna in elk 

Europees hof vast te stellen waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat er geen enkele 

Bourgondische hertog de opdracht tot het opstellen van een dergelijk hofkookboek zou 

hebben uitgevaardigd. Een Bourgondisch hofkookboek zal ooit wel hebben bestaan, maar zal 

de tand des tijds niet hebben overleefd. Men moet zich aldus behelpen met wat voorhanden 

is. Het ontbreken van een hofkookboek doet daarom nog geen afbreuk aan de historische 

waarde van de andere culinaire bronnen. Zij representeren hun eigen sociaal-culturele 

werkelijkheid.  

 

Het eerste onderzoek naar de kookboeken in de Zuidelijke Nederlanden kwam vanuit  

filologisch hoek. Academici zoals Willy L. Braekman, Ria Jansen-Sieben en Johanna Maria Van 

Winter leverden de eerste bronpublicaties af. Voornamelijk hadden persoonlijke 

belangstelling en culinaire nieuwsgierigheid hen hiertoe aangezet. Grondig historisch 

onderzoek bleef beperkt tot een overzicht van de overgeleverde kookboeken, algemene 

schetsen van de eetgewoonten vanaf de late middeleeuwen en de verhouding tussen 

voeding en geneeskunde in de kookboeken. Hilde Sels zou in haar licentiaatverhandeling het 

eerste comparatieve kookboekenonderzoek leveren. Ze opteert voor een cultuurhistorische 

benadering en concentreert zich voornamelijk op de gedrukte kookboeken uit de Zuidelijke 

Nederlanden. In tegenstelling tot H. Sels’ verhandeling zijn de handgeschreven kookboeken 

het vertrekpunt in dit onderzoek. 

 

Met de handgeschreven Zuid-Nederlandse kookboeken worden alle receptenverzamelingen 

bedoeld die een zelfstandig geheel vormen. Het is mogelijk dat een dergelijke verzameling 

deel uit maakt van een codex die ook aan andere onderwerpen is toegewijd. De 

receptenverzamelingen  die in aanmerking komen, zijn overwegend culinair, maar niet 

noodzakelijk homogeen. Enkel de culinaire recepten d.w.z. de recepten die instructies 

bevatten tot het bereiden van voedingswaren bestemd voor menselijke consumptie, worden 

bestudeerd. Medische recepten met oog op heling en geïsoleerde, losse recepten die niet in 

codex-vorm zijn bewaard, worden uitgesloten.  
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Vervolgens gaat het enkel om kookboeken die in de Zuidelijke Nederlanden zijn ontstaan en 

in gebruik zijn genomen tussen 1450-1650. Deze tijdsafbakening is niet louter arbitrair, 

ongeacht de minder strikte naleving van het eindpunt. Zo zullen kookboeken aan bod komen 

die hoogstwaarschijnlijk nog na 1650 gebruikt zijn. Er worden geen kookboeken uit de 

Noordelijke Nederlanden betrokken, omdat er geen handgeschreven kookboeken zijn 

overgeleverd. Slechts losse recepten, gedrukte kookboeken en medische receptenboeken 

zijn er voor de Noordelijke Nederlanden beschikbaar. Anderstalige kookboeken die in de 

Zuidelijke Nederlanden zijn opgesteld, worden evenmin uitgesloten, maar de enige bekende 

Franstalige kookboeken zijn drukken. De Franstalige culinaire recepten die in de 

Nederlandstalige kookboeken zijn terug gevonden, zijn wel onderzocht. Ten slotte worden 

enkel codices die in een leken milieu zijn ontstaan, opgenomen in dit onderzoek. Door hun 

verschillende ontstaan- en gebruikscontext is het niet wenselijk ze met elkaar te vergelijken. 

Daarnaast was het niet mogelijk een tweede bronnencorpus met kookboeken uit een 

geestelijk milieu op te stellen, want hiervoor is het overgeleverde aantal te gering en hun 

inhoud te selectief.  Na deze criteria toe te passen, zijn nog negen handschriften bruikbaar. 

Dit zijn de volgende kookboeken:   

 

Het oudste overgeleverde kookboek, handschrift 1035, dateert uit het laatste kwart van de 

15e eeuw. Op basis van taalkundige kenmerken zou het uit West-Vlaanderen afkomstig zijn. 

Het kleine boekje met een 19de-eeuwse band, bestaat maar uit één katern en zou 

oorspronkelijk deel uitmaken van een groter geheel. De foliering op de eerste folio begint 

namelijk bij nummer 51. Het bevat 49 culinaire recepten die allemaal door dezelfde hand zijn 

geschreven. Op de laatste drie folio’s zijn vijf medische recepten in het Latijn te vinden. Het 

gaat om een toevoeging van latere datum die door een andere hand is aangebracht. 

Het kookboek werd in 1872 door de Maatschappij der Vlaamsche Bibliofielen aan de 

universiteitsbibliotheek van Gent geschonken. Hier wordt het nu nog steeds bewaard. In 

ditzelfde jaar werd het handschrift getranscribeerd en uitgegeven door Constant-Antione 

Serrure, historicus en zoon van Constant-Philippe Serrure, voormalig professor en rector van 

de universiteit Gent. In 1982 werd deze eerste bronuitgave aangevuld met een bronanalyse 

van Francine Nuyttens.1 In de verhandeling zal met het keukenboek naar dit kookboek 

worden verwezen. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 A. Serrure. Keukenboek: handschrift der vijftiende eeuw. C. Annoot-Braeckman, Gent, 1872, 17 p. EN:  

F. Nuyttens. Bloemlezing uit een vijftiende-eeuws kookboek, hs. 1035, Universiteitsbibliotheek, Gent, in 1872 

door C.A. Serrure uitgegeven, desen bouc leert wel ende edelicke spijse te bereedene tetene also hier naer volcht 

/ bewerkt en aangepast aan hedendaagse normen door Francine Nuyttens. Esco Books, Antwerpen, 1985, 31 p. 



 

 

8 

8 

De Gentse universiteitsbibliotheek bewaart een tweede kookboek, handschrift 476. Hoe en 

wanneer de universiteit dit handschrift heeft verworven, is onbekend. Ria Jansen-Sieben en 

Johanna Maria Van Winter situeren, aan de hand van het watermerk, de vroegste 

opschriftstelling in de tweede helft van de 16e eeuw.2 De taal vertoont Noord-Oost 

Brabantse en Zuid-Hollandse karakteristieken waardoor het handschrift In Brabant, Limburg 

of Zuid-Holland kan worden gelokaliseerd. Uit andere kenmerken in het kookboek, die in de 

verhandeling zullen worden besproken, kan er met zekerheid worden vastgesteld dat dit 

handschrift zich in de 18 eeuw, in de streek rond Gent bevond. Er zijn 267 recepten in dit 

boek neergeschreven, waarvan twee culinaire recepten in het Frans zijn en negen voor 

medische doeleinden dienen. In totaal zij deze recepten door 8 handen neergeschreven, 

maar het merendeel van het werk is door twee handen verricht.3 In de catalogus van de 

universiteitsbibliotheek draagt het de naam culinaire en medicinale recepten waardoor in 

deze verhandeling ernaar zal worden verwezen als de verzameling culinaire en medicinale 

recepten. Deze naam is misschien misleidend, want dit handschrift is een volwaardig 

kookboek en geen bundeling van afzonderlijke losstaande recepten. Toch wordt er voor deze 

naam gekozen, omdat het in de bibliotheekcatalogus en in andere studies ook zo wordt 

aangeduid.  

 

Een derde handschrift dat in Gent wordt bewaard, is ondergebracht in de Koninklijke 

academie voor Nederlandse taal- en letterkunde . Handschrift nr. 15 is een convoluut. Het is 

in vier delen opgedeeld waarbij enkel de eerste drie delen culinaire recepten bevatten. 4 

Ondanks het in de catalogus wordt omschreven als een convoluut, vormen de delen samen 

één geheel, één kookboek. Het kookboek zal op een bepaald moment in vier delen zijn 

opgesplitst en later terug zijn samengevoegd tot één boek. Deze benaming is misschien fout, 

toch zal er in de voorhandeling, voor de duidelijkheid, met de term convoluut naar dit 

handschrift worden verwezen. De watermerken en de taalkenmerken indiceren dat het in de 

tweede helft van de 16e eeuw is opgesteld in Noord-Oost Brabant. In de kantlijn van pag. 80 

staat ‘bever’ waardoor het kookboek zich op een bepaald moment in Strombeek-Bever zou 

bevonden kunnen hebben.5 Het kookboek bevat 412 culinaire recepten, 28 medische en 2 

technische recepten.6 Enkel deel A, B en C bevatten culinaire recepten waardoor deel D niet 

in beschouwing zal worden genomen. Het merendeel van de recepten is door dezelfde hand 

geschreven, enkele kleine toevoegingen zijn door twee andere handen aangebracht.  

 

                                                      
2 R. Jansen-Sieben en J.M. Van Winter. De keuken van de late middeleeuwen. Een kookboek uit de late 

middeleeuwen. Bert Bakker, Amsterdam, 1989, 219 p. 
3 Ibidem. p. 41. 
4 W.L. Braekman. Een nieuw ZuidNederlands kookboek uit de vijftiende eeuw. Scripta, Brussel,1986, p. 147.  

OF online transcriptie: C. Muusers. The convolute Ghent KANTL 15. 

<http://www.coquinaria.nl/kooktekst/KA15Gent00.htm > geraadpleegd op 21.03.2014 
5 W.L. Braekman. Op.Cit. p. 16. 
6 Technische recepten: een recept voor inkt en het weven van tijk 
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Cock Bouck, het oudste volwaardige kookboek wordt bewaard in de Hendrik Conscience 

erfgoedbibliotheek te Antwerpen als handschrift 240. Het handschrift afkomstig uit de 

bibliotheek van Gustave Havre, voormalig Burgemeester van Wijnegem werd in 1906 ter 

veiling gesteld in het Ferdinand muller’ veilinghuis te Amsterdam. Hier werd het aangekocht 

door het dotatiefonds van de Antwerpse Stadsbibliotheek. Het watermerk en het recept  

voor ‘de substancie van de duc d’alve’, die verwijst naar de Spaanse generaal Alva,  geeft aan 

dat het kookboek ten vroegste in het laatste kwart van de 16e eeuw zou opgesteld kunnen 

zijn.7 Het handschrift heeft waterschade geleden, zoals aan de rechteronderhoek op de 

rectozijde van elke folio kan worden gezien. Een restauratie van het handschrift zal hierna 

plaatsgevonden. Tijdens dit proces zijn een paar zaken fout gelopen. Folio 8 zit omgekeerd 

en er ontbreekt een blad tussen folio 8 en 9. De 231 culinaire recepten, er zijn geen 

medische, worden onder vijf afdelingen verdeeld. De eerste rubriek heeft geen titel, maar de 

overige vier wel: ‘Alle soorten van vleeschtourten, pasteyen, taerten en rafoelen’, ‘de 

maniere om alle soorten van confituren te maecken, conserven, biscuit, gelee, sneu, 

condinacq ende dierghelicke banguetterie die men te fruitte is dienende’, ‘hoeme alle 

soorten vis bereiden zal…met elck zyn sause daerop’ en ‘allederande maniere ofte soorten 

van vispasteyen te maecken, tourten ofte dierghelicke’. Met uitzondering van één recept zijn 

alle overige recepten in hetzelfde handschrift geschreven. 

 

Een tweede kookboek dat in de erfgoedbibliotheek wordt bewaard, is het Brabants 

kookboek. 8 Afkomstig uit het nalatenschap van emiraatprofessor Willy L. Braekman werd 

het in 2010 eveneens aangekocht door het dotatiefonds en aan de bibliotheek geschonken. 

Dit is het enige kookboek in dit onderzoek waarnaar, met uitzondering van W.L. Braekman 

persoonlijke notities, nog geen onderzoek werd gevoerd. Het Brabants kookboek, zoals het 

in het vervolg zal worden aangeduid, dateert  uit de tweede helft van de 17e eeuw. Op basis 

van taalkenmerken en de referenties die naar Antwerpen, ‘ducasse d’Anvers’ in de brieven 

op de laatste folio’s worden gemaakt, komt dit handschrift waarschijnlijk uit Noord-Brabant. 

Het handschrift heeft niet langer een band, waardoor enkel een perkamenten schutblad het 

boekblok nog enige bescherming biedt. In totaal zijn er 178 recepten in dit handschrift 

opgetekend, waarvan 108 voor een culinaire en 70 voor een medische bereiding. Er zijn 25 

recepten in het Frans. De recepten zijn door vier verschillende handen geschreven waarbij 

de handen elkaar opvolgen. De brieven zijn door een laatste vijfde hand geschreven. 

 

 

 

                                                      
7 W. L. Braekman. Een Antwerps kookboek voor “ leckertonghen”. Stadsdrukkerij Antwerpen, Antwerpen, 1995, 

p. 25. 
8 BRAB. H. C. Erfgoefbibliotheek, Antwerpen. Catalogusnummer c:lvd:13126535  

online raadpleegbaar < http://anet.ua.ac.be/record/opacehc/c:lvd:13126535/N> 

geraadpleegd op 08.02.2014. 

http://anet.ua.ac.be/record/opacehc/c:lvd:13126535/N
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In de Koninklijke bibliotheek te Brussel zijn eveneens twee handschriften ondergebracht. Het 

eerste, handschrift II 211  is een secreetboek dat werd aangekocht op een veiling die door C. 

Valentijns in 1878 te Leuven werd ingericht.9 Elly Cockx-Indestege voerde onderzoek naar 

het handschrift en zorgde voor een facscimile-uitgave in 1983. Het handschrift is zo verzorgd 

geschreven en bevat zo’n zeer sierlijke pentekeningen waardoor het niet verwonderlijk is dat 

E. Cockx-Indestege voor een facscimile-uitgave koos. Het handschrift kan niet met precisie 

worden gedateerd door het ontbreken van een watermerk, maar het humanistisch 

handschrift doet vermoeden dat het werd opgesteld in de 17e eeuw.10 Op basis van het 

dialect wordt het in Zuid-Brabant gelokaliseerd. Het Secreetboeck bestaat uit drie 

afzonderlijke rubrieken, met name parfumeren, konfijten en koken. Het kookgedeelte bevat 

176 recepten die allemaal door dezelfde hand zijn geschreven. 

 

Het tweede handschrift uit de Koninklijke bibliotheek, is handschrift II 51. het handboek van 

Clara Van Molle is een van de weinige kookboeken die in zijn originele staat is overgeleverd. 

Het boek werd in Salle Bluff, een Brussels veilinghuis in 1870 door de bibliotheek 

aangekocht. Van het handschrift is nog geen uitgave beschikbaar desondanks het al 

meerdere malen is bestudeerd en in verscheidene werken wordt aangehaald. De datering is 

opnieuw een ruime schatting, want naast het opschrift ‘anno 1600’ op de rug van de band 

zijn er geen andere elementen die een datering mogelijk maken. Er zijn Noord-Brabantse 

taalkundige kenmerken vast te stellen en door verwijzingen naar Antwerpen in verschillende 

schrijfoefeningen kan het kookboek misschien in Noord-Brabant worden gesitueerd. Van de 

vijf rubrieken is er één aan koken toegewijd. Het bevat 92 culinaire recepten. De overige 

rubrieken zijn wijze spreuken, remedies, schrijf- en tekenoefeningen.  

 

Een handschrift dat niet geconsulteerd kan worden is het Het Antwerps receptenboekje. Dit 

handschrift die zich in privébezit bevindt, werd in 1960 door Jan Lindemans uitgegeven.11 

Over de huidige eigenaar is niets geweten, maar aan het begin van de 20e eeuw zou het 

kookboekje het eigendom van Frans Claes, conservator van het Vleeshuismuseum te 

Antwerpen zijn geweest. Over het handschrift is, naast wat J. Lindemans in zijn uitgave 

meedeelt, niets geweten. J. Lindemans dateert het handschrift tussen 1575-1625, waarop hij 

zich hiervoor baseert, is niet bekend. Hij lokaliseert het handschrift op basis van het dialect 

rond Antwerpen, met enige terughoudendheid kan het dus in Noord-Brabant worden 

geplaatst.  

 

                                                      
9 E. Cockx-Indestege en C.I. Lemaire. Een secreet-boeck uit de 17e eeuw over perfumeren, konfijten en koken. 

Facsimile-uitgave naar HS. II 211 van de Koninklijke bibliotheek Albert I te Brussel voorzien van een inleiding en 

woordverklaring. Antwerpen, De schutter, 1983, p. 7. 
10 Ibidem. p. 2. 
11 J.Lindemans. “ Een Antwerps receptenboekje van ca.1575-1625.” In: Koninklijke Vlaamse academie voor taal 

en letterkunde, 3, (1960), pp. 401-434 
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Het handschrift bevat 85 recepten waarvan 52 voor culinaire, 25 voor medische en 8 voor 

huishoudelijke doeleinden. De recepten zijn door twee handen geschreven waarbij de ene 

hand de andere vanaf recept nr. 49 opvolgt. Het laatste recept is een veel recentere 

toevoeging van een derde hand. J. Lindemans deelt de folionummers niet mee waardoor 

recepten steeds met het corresponderende nummer uit de uitgave zullen worden 

aangeduid. 

 

Het laatste handgeschreven kookboek dat in dit onderzoek is opgenomen, is het 

receptenboekje met de titel ‘Confiseur Flamand’. Het wordt bewaard in het Arenbergarchief 

te Edingen en is handschrift nr.52 van de Kapucijnenbibliotheek. August Roeykens bracht het 

bestaan van dit handschrift voor het eerst onder de aandacht, maar voorlopig is er nog geen 

uitgave voorhanden. 12 De naam is nogal ongelukkig gekozen, het gaat waarschijnlijk om een 

19e-eeuwse toevoeging, want het kookboek bevat meer dan alleen maar konfijtrecepten. Er 

zijn ook taart, vlees- ,vis- en gevogelte bereidingen. In totaal zijn er 120  culinaire recepten 

door dezelfde hand neergeschreven. Op basis van taalkenmerken kan het in Noord-Brabant 

worden geplaatst, maar Zuid-Hollandse invloeden worden niet uitgesloten. 

 

Naast deze handgeschreven kookboeken komen er ook nog enkele drukken in dit onderzoek 

aan bod. Allereerst is er het “ notabel boecxken van cokereyen”, het oudste gedrukte 

kookboek, uitgegeven in 1510 door Thomas Van der Noot te Brussel. Het enige bekende 

exemplaar wordt bewaard als BSB 4 Rar. 752 in de Bayerische staatsbibliotheek te München. 

Een eerste facsimile-uitgave werd door de Nederlandse dichter Martinus Nijhoff in 1925 

gepubliceerd.13 Twintig jaar na de publicatie van dit eerste kookboek bracht Karel Baten in 

Gent “Eenen seer schoonen ende excelenten Cock-boeck, gevoegd bij Christophorus 

Wirtsung, Medecyn-boec” uit. Het kookboek is als bijlage bij de Nederlandse vertaling van 

een medisch traktaat gevoegd.   Een transcriptie van dit handschrift, de editie van 1593 uit 

Dordrect is online beschikbaar en werd verzorgd door Marleen van der Molen-Willebrands.14 

 

Het meest omvangrijke kookboek uit de 17e eeuw werd eveneens door een andere 

geneesheer uitgebracht. Gheeraert Vorselmans “Eenen Nyeuwen Coock" werd voor de 

eerste maal gedrukt in 1560 in Antwerpen. Dankzij het uitvoerig bronnenonderzoek van Elly 

Cockx-Indestege, die ook verantwoordelijk is voor de tekstuitgave, zijn de bronnen waaruit 

Gheeraert heeft geput, geïdentificeerd.  

 

                                                      
12 A.Roeykens. “De geheimen van een keukenprinses uit de lage landen van de zeventiende eeuw.” in:  Het 

oude land van Edingen en omliggende. 6, (1978), 2, p 129. 
13 M. Nijhoff. Het eerste Nederlandsche gedrukte kookboek: Brussel, Thomas van der Noot, c. 1510. La Haye, S.L. 

1925, 60 P. 
14 M. Van der Molen-Willebrands (ed.). C. Battus. Cockboeck. Dordrecht, 1593. 

< www.kookhistorie.nl/cb/recepten_cb.htm> geraadpleegd op 03.07.2014. 
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Blijkbaar maakte hij niet alleen gebruik van inheemse werken, maar eveneens van de 

Honesta Voluptate van de Italiaan  Bartolomeo Sacchi, Platina en Le viandier van de Franse 

kok Taillevent. Dit onderzoek werd later afgerond door W.L. Braekman die de laatste 

recepten van onbekende origine aan het convoluut wist te koppelen.15 

 

Het laatste gedrukte Nederlandstalige kookboek dat binnen de tijdspanne van dit onderzoek 

valt, is het “Koockbouc oft familieren keukenboec” van Anthonius Magirus, gedrukt te 

Leuven in 1612. De naam Magirus is een pseudoniem, want dit is namelijk Grieks voor “kok”. 

H. Sels ziet in dit kookboek door de vlotte schrijfstijl en goede leesbaarheid ervan het 

hoogtepunt van de culinaire literatuur in de Zuidelijke Nederlanden bereikt worden.16 Het 

kookboek werd door haarzelf, haar echtgenoot Jozef Schildermans, en Marleen van der 

Molen-Willebrands uitgegeven.17 

 

Over de gedrukte kookboeken zijn er al meer studies verschenen, want de aanwezigheid van 

een inleiding levert veelal rechtstreekse informatie over de auteur en zijn intenties op. 

Dergelijke inleidingen zijn niet in de handgeschreven kookboeken terug te vinden. Voor de 

handgeschreven kookboeken steunt het onderzoek volledig op de inhoud van de recepten, 

het incipit, eventuele commentaren in de kantlijn, het colofon en de vormelijke aspecten van 

het kookboek. De bedoeling van deze studie is om de Zuid-Nederlandse kookboeken 

inhoudelijk en formeel met elkaar te vergelijken, opdat een schets kan worden gemaakt van 

de sociaal-culturele situatie waarin ze zijn ontstaan en gebruikt. Allereerst, zullen de 

kookboeken en recepten worden afgebakend. Hoe kunnen kookboeken het best worden 

omschreven en hoe onderscheiden de Zuid-Nederlandse kookboeken zich van andere 

culinaire werken? Als geschreven tekst zullen de recepten vanuit een taalkundige hoek 

worden benaderd.  In de linguïstiek is de categorisering van een tekst bepalend voor de 

studie aanpak. Er zal daarom  eerst worden gekeken onder welke afdeling, het genre, stijl of 

register, recepten kunnen worden gecategoriseerd. Daarna zullen, afhankelijk van de 

afdeling waaronder recepten worden gecategoriseerd, de verschillende methodes kort 

toegelicht worden.  

 

 

 

 

 

                                                      
15 W. L. Braekman. “Een belangrijke Middelnederlandse bron voor Vorselmans ‘Nyeuwen coock boeck’ 1560”. 

In: Volkskunde. 87, (1986), pp. 3-5. 
16 H. Sels. De Verstandighe kok. De Zuid-Nederlandse kookboeken van 1500-1800. Een cultuurhistorische 

benadering.( Licentiaatverhandeling. Katholieke Universiteit Leuven) , 1982, p. 131. (promotor: J. Roeykens). 
17 J. Schildermans et alli. Lieve schat, wat vind je lekker? Het koocboec van Antonius Magirus en de italiaanse 

keuken van de Renaissance. Davidsfonds, Leuven, 2007, 247 P. 
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Er zal worden verklaard waarom er voor het model van Manfred Görlach, een difussie van 

verscheidene methodes wordt gekozen die een opdeling maakt tussen algemene, 

linguïstische, technische en sociale kenmerken van een tekst. Wat zijn de algemene 

kenmerken van een recept? Wat zijn de linguïstische kenmerken van een recept en hebben 

deze een achterliggende betekenis? Wat zijn de technische kenmerken?  

De linguïstische ontleding zal dus in een afzonderlijke rubriek aan een discoursanalyse 

worden onderworpen. Verder zal er in de bespreking van de technische factoren het 

kookboek als artefact worden betrokken waardoor inhoudelijke als codicologische 

elementen aan bod zullen komen. De sociale kenmerken zijn te sterk met de culturele 

factoren verweven en maken een te groot onderdeel van dit onderzoek uit om ze maar in 

één rubriek te behandelen, zoals door M. Görlach wordt gesuggereerd. De sociale aspecten 

van recepten en kookboeken zullen daarom uit de rest van de verhandeling afgeleid moeten 

worden. 

 

In een tweede luik zal er op de culinaire inhoud van de kookboeken worden ingegaan. Voor 

een bredere comparatieve basis te bieden zullen in dit en in de volgende rubriek de gedrukte 

kookboeken worden betrokken in de analyse. Voor de inhoudelijke vergelijking zullen 

vaststellingen niet worden gemaakt op basis van kwantitatieve gegevens zoals door andere 

historici wel wordt gedaan. Het gebruikte bronnencorpus betreft geen representeerbare 

steekproef van een groter aantal Zuid-Nederlandse kookboeken, er zijn er nu eenmaal niet 

veel overgeleverd. Exacte cijfers zijn hierdoor niet betrouwbaar alsook enkele percenten de 

bevindingen weinig tot niet zullen beïnvloeden. In de plaats daarvan zullen de belangrijkste 

voedingswaren en bereidingen meer algemeen en niet per kookboek worden besproken. Op 

basis van de inhoud van de recepten zullen de eigentijdse eetgewoonten onderzocht 

worden. Van welke sociale groepen representeren de kookboeken de eetgewoonten? Is dit 

een volledig beeld? Welke culturele factoren determineren het denken over eten en zo ook 

het eetpatroon? Wanneer begint dit eetpatroon zich af te tekenen en zijn er veranderingen 

of wijzigingen op te merken?   

Ten slotte wordt er in het laatste en derde deel de ontstaan- en gebruikscontext van deze 

kookboeken bestudeerd. De totstandkoming van de kookboeken zal worden bekeken alsook 

de wijze waarop recepten worden verzameld en gecompileerd. In hoeverre leidt dit tot 

overeenkomsten tussen de Zuid-Nederlandse kookboeken en hoe bepalend is de manier 

waarop kookboeken worden gebruikt voor de samenstelling ervan? De mogelijke gebruikers 

en de manier waarop deze kookboeken worden gebruikt, zal hierbij worden toegelicht. 

Verder zal er poging worden gedaan om de auteurs en de eigenaars van de kookboeken te 

identificeren op basis van eigendomskenmerken, paleografische vergelijkingingen en 

biografisch onderzoek. Om af te sluiten wordt er een kleine uitstap naar het 

genderonderzoek gemaakt, waarin vrouwen als de enige gebruikers van kookboeken in 

vraag wordt gesteld alsook de betrokkenheid van mannen in de vorming van kookboeken 

wordt overwogen. 
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Door de Zuid- Nederlandse kookboeken sociaal en cultureel te situeren, wordt er gehoopt 

weer leven in de voedingsgeschiedenis te blazen die sinds de afgelopen decennia op een 

laag pitje staat en een basis aan te bieden waarop onderzoekers zich kunnen baseren of 

waaruit nieuw onderzoek kan vertrekken. 
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3 De Definiëring van een genre  

3.1 kookboeken 

Kookboeken zijn vrij herkenbare teksten die aan de hand van hun inhoud en vorm er door de 

meeste mensen kunnen worden uitgelicht. In het verleden was dit waarschijnlijk niet anders, 

maar brengt het begrip kookboek wel dezelfde de tekst voor ogen?  

 

Het oudste overgeleverde kookboek uit de Zuidelijke Nederlanden, uit het laatste kwart van 

de 15e eeuw wordt bewaard onder de naam keukenboek. Deze titel staat in gouden letters 

op de rug van de boekband gedrukt en werd door A. Serrure gebruikt als hoofding van zijn 

handschriftuitgave. De 19de-eeuwse boekband waar het opschrift is op aangebracht, doet 

vermoeden dat het om een anachronistisch gebruik gaat van een jongere term. In het kleine 

kookboekje, dat ooit deel uitmaakte van een hoogstwaarschijnlijk omvangrijker heterogeen 

werk, staat er op de eerste folio het incipit: “Desen bouc leert wel ende edelike spijse te 

bereedene tetene also als hier naer volcht” 18. Gelijkaardig is de titel voor de kookrubriek in 

het Secreetboeck “Secreet boeck inhoudende de secreten ende de maniere, hoe men 

eenighe cokeryen uytnemende excellentelyck bereyden sal”19 Het incipit en de titel delen ter 

inleiding de functie van de daaropvolgende tekst mee. Dit wijst op de zelfstandige aard van 

de rubriek. Het incipit en rubriektitel kunnen daarom als volwaardige titels worden 

beschouwd. Een titel of inleidende tekst hoeft niet altijd even langdradig te zijn om het doel 

van de tekst mee te delen. Dit blijkt uit het handboek van Clara Van Molle waar de 

kookrubriek kortweg met ‘cock boeck’ wordt ingeleid.20 Er zijn ook titelloze werken waarin 

het onderwerp van de tekst helemaal niet wordt meegedeeld en uit de tekst zelf dient 

afgeleid te worden. Dergelijke Kookboeken zoals het convoluut, het Brabants kookboek, Het 

Antwerps receptenboekje, de verzameling culinaire en medicinale recepten en Confiseur 

Flamand vangen meteen met een recept aan. 

 

Al deze kookboeken met of zonder rubriektitel zijn huishoudelijke kookboekjes. Ze worden 

huishoudelijk genoemd, omdat ze binnen een privaat huishouden zijn ontstaan en gebruikt. 

Hun inhoud is hierdoor vaak heterogeen. Dit wil zeggen dat deze boeken binnen het 

huishouden niet alleen voor koken werden aangewend. Het merendeel van de kookboeken 

bevat niet-culinaire recepten. In het Brabants kookboek zijn wijze spreuken en brieven 

genoteerd. Alsook er schrijf- en tekenoefeningen in het handboek van Clara Van Molle zijn 

terug te vinden. Homogene kookboeken zoals het Cock Bouck en Confiseur Flamand werden 

ook binnen dezelfde huishoudelijke context gebruikt.  

 

 

                                                      
18 Keukenboek. Universiteitbibliotheek Gent. 1035. f.1r. 
19 Secreet-boeck. Koninklijke Bibliotheek Brussel. II 211. p. 145. 
20 Handboek Clara Van Molle. Koninklijke bibliotheek Brussel. II 51. f.107r. 
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Kookboek is een eigentijds begrip dat werd gebruikt om deze werken aan te duiden. 

Thomas Van der Noots Een notabel boecxken van cokereyen uit 1510, het eerste gedrukte 

kookboek in de Zuidelijke Nederlanden is het eerste overgeleverde culinaire werk waar het 

begrip kookboek, boecxken van cokereyen wordt terug gevonden. Na Van der Noots uitgave 

lijken alle gedrukte kookboeken de term kookboek als titel te gebruiken. Zo verscheen in 

chronologische volgorde de drukken Eenen seer schoonen ende excelenten Cock-boeck van 

Karel Baten in 1540, Eenen Nyeuwen Coock Boeck van G. Vorselman in 1560 en  Koockbouc 

oft familieren keukenboec van Anthonius Magirus in 1612. De term kookboek wordt, 

afgezien van de variatie in spelling en woordvormen vanaf het begin van de 16e eeuw 

systematisch gebruikt om kookboeken aan te duiden. Zo wordt het eveneens gebruikt als 

titel voor het Cock Bouck. Wanneer deze term werd geïntroduceerd is niet bekend, want de 

term kan al veel langer, voor Thomas Van der Noots publicatie, binnen de mondelinge 

traditie gecirculeerd hebben of  voor oudere verloren kookboeken gebruikt zijn. Kookboeken 

verwijzen niet alleen volwaardige kookboeken, dit zijn de boeken die alleen een culinaire 

inhoud hebben. De term wordt ook voor kookrubrieken in huishoudelijke werkboekjes 

gebruikt want, zoals eerder vermeld, heeft Clara Van Molles culinaire receptenverzameling 

de titel Cock boeck. Uit het contemporain gebruik van de term is kookboek de geschikte 

algemene noemer om de bronnen in dit onderzoek onder te plaatsen. 

 

Nu deze bronnen eenvoudig kunnen worden aangeduid, lijkt de volgende stap de afbakening 

te zijn. Hoe kunnen deze kookboeken het best worden omschreven? Het zijn historische 

bronnen die binnen een kenmerkende context zijn ontstaan waardoor een tijdsneutrale 

benadering zonder sociaal-culturele omkadering niet optimaal lijkt. Kookboeken definiëren 

volgens de staat waarin ze zijn overgeleverd, creëert een statische beeldvorming en doet 

niet alleen afbreuk aan de bronevolutie, maar evenzeer aan de drie  belangrijkste 

betekenisverleners met name de auteur, gebruikswijze en doelpubliek. Alvorens hieraan te 

beginnen, is het belangrijk om de huishoudelijke kookboeken van andere culinaire 

geschriften te onderscheiden. 

 

Een eerste verwante tekst is het laatmiddeleeuwse hofkookboek. Deze kookboeken werden 

vanaf de late middeleeuwen gebruikt door professionele koks in dienst bij de hoogste edele 

heren in West-Europa. Binnen dit professionele milieu werd kennis aan de hand van 

repetitie mondeling overgeleverd. Kookboeken waren er enkel ter geheugensteun en 

moesten met de persoonlijke kennis en appreciatie van de kok aangevuld worden. 21 

De kok die verantwoordelijke was voor de inhoudelijke inbreng bij het opstellen van het 

kookboek was niet de persoon voor wie het boek bestemd was. Sociaal prestige was de 

aanzet tot de productie van deze werken. De luxueuze uitvoering van deze handschriften en 

de dure ingrediënten die in de recepten worden opgesomd, dienen de grandeur en de 

rijkdom van de patroon en zijn hof uit te stralen.  
                                                      
21 B. Laurioux. “Les livres de cuisine en occident à la fin du moyen-âge”. In: Artes Mechanicae. 34, (1989), 

archief en bibliotheekwezen in België, Brussel, p 123. 
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De bibliotheek van de heer was hierdoor veelal de bestemming van de hofkookboeken.22 De 

bekendste hofkookboeken zijn Le Viandier van Guillaume de Tirel genaamd Taillevent 

opgesteld aan het Franse hof rond 149223, The forme of Cury voor de Engelse vorst Richard II 

uit de 15e eeuw24, Das kochbuch des meister Eberhard uit 1495 ontstaan aan het hof van 

hertog Hendrik XVI van Beieren-Landshut25 en Du fait de cuisine van maître Amiczo Chiquart 

geschreven voor Amadeus III, hertog van Savoie in 142026.  

 

Naast de zuivere kookboeken zijn er vele medische traktaten waarin culinaire recepten zijn 

opgenomen. De geneeskunde heeft een dubbele doelstelling: het behouden en het 

herkrijgen van de gezondheid. Hierin zou volgens R. Jansen-Sieben voeding een belangrijke 

rol spelen. De mens neemt enkel lucht en voedsel op waardoor ziekte en genezing enkel via 

deze twee wegen het lichaam kunnen bereiken. Juiste voeding eten, zorgt ervoor dat ziekte 

kan worden vermeden of genezen. Vanuit dit paradigma worden voedingsregels en recepten 

tot bereiding van voedsel in de diëtetiek, gezondheidsregimenten en andere geneeskundige 

werken opgenomen.27 Deze relatie geneeskunde-voeding is met de ziekengerechten en het 

gebruik of de bereiding van ingrediënten volgens hun humorale kwaliteiten evenzeer in de 

hofkookboeken terug te vinden. 28  Medische invloeden bereiken de keuken en recepten 

worden conform aan de voedingsleer opgesteld.  Uit deze verwevenheid stelt R. Jansen-

Sieben de ondergeschiktheid van het culinaire aan het medische in kookboeken vast.29 

Indien de auteur van het kookboek niet rechtstreeks uit een medisch traktaat heeft geput, 

een geneesheer is of enige andere wetenschappelijke affiniteit heeft, lijkt het tegendeel 

plausibeler waarbij de culinaire doelstelling in kookboeken belangrijker en dominanter is.     

 

 

 

                                                      
22 T.Scully. The art of cookery in the middle ages. Boydell press, New York, 2005, pp 24-25. 
23 J. Pichon en G. Vicaire. Le viandier  de Guillaume Tirel dit Taillevent. Techener, Parijs, 1892, p. VI. 
24 C. B. Hieatt en S. Butler Curye on Inglysch: English Culinary Manuscripts of the Fourteenth Century. Early 

English text society, Oxford, 185, p. 20. 
25 A. Feyl. Das Kochbuch Meister Eberhards: ein Beitrag zur altdeutschen Fachliteratur. Albert-Ludwigs-

Universität, Freiburg im Breisgau, 1963, p. 33. 
26 T. Scully. “Du fait de cuisine de maître chiquart, 1420.” In : Vallesia. 40, 1985, p. 114. 
27 R. Jansen-Sieben.  “Van voedseltherapie tot kookboek”. In:  R. Jansen- Sieben en F. Daelemans (eds.). voeding 

en geneeskunde. Archief- en bibliotheekwezen in België, Brussel, 1993, pp. 126-127. 
28 T. Scully. “The sickdish in early French recipe collections” in: S. Campbell et alli. (eds.). Health, disease and 

healing in medieval culture. Saint-Martins press, New York, 1991, p. 132.  

En: J. L. Flandrin. “Diététique et gastronomie XIVe – XVIIIe siècles. ” In : R. Jansen- Sieben en F. Daelemans 

(eds.). voeding en geneeskunde. Archief- en bibliotheekwezen in België, Brussel, 1993, pp. 179-180. 
29 R. Jansen-Sieben. Op. Cit. p. 147. 
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Ten slotte zijn er de geïsoleerde recepten. Hiermee worden de recepten met een niet-

culinaire oorsprong bedoelt die eveneens de  verwerking en bereiding van voedsel 

inhouden. Het zijn voornamelijk recepten voor dranken, confituren30 en confiserie.31   

Initieel duiken ze in kleine getale op in medische, huishoudelijke en agrarische werken, maar 

door hun verwantschap en bruikbaarheid in de keuken worden ze steeds vaker opgenomen 

in kookboeken. Geïsoleerde recepten betreffen enkel een verzameling van hoogstens tien 

paraculinaire recepten die geen onderdeel zijn van een groter culinair werk.32 De 

paraculinaire recepten die deel uitmaken van een kookboek worden als geïsoleerd 

beschouwd. Zuiver culinaire recepten kunnen eveneens geïsoleerd zijn wanneer ze zijn 

neergeschreven op losse bladen die niet langer tot een geheel behoren of in de marges van 

ongerelateerde teksten zijn opgetekend.33 

 

De huishoudelijke kookboeken hebben veel gemeen met de voorgaande geschriften, maar 

door hun eigenaardigheden en ontstaanscontext kunnen ze niet onder één van hen worden 

gecategoriseerd. Bruno Laurioux ziet de huishoudelijke heterogene boekjes of les livres 

mixtes, zoals hij ze aanduid, als een afzonderlijke genre. Het is volgens hem de grijze zone 

tussen de homogene kookboeken en de geïsoleerde recepten. 34 Volwaardige huishoudelijke 

kookboeken plaatst hij onder de categorie van de homogene kookboeken. Het is foutief om 

de heterogene huishoudelijke kookboekjes onder een overige-categorie te plaatsen terwijl 

ze met de homogene huishoudelijke kookboekjes hun herkomst delen. Het onderscheid dat 

B. Laurioux maakt, houdt enkel rekening met de inhoud van de boeken en niet met hun 

herkomst. Beide aspecten zouden een rol moeten spelen bij het indelen van de verschillende 

culinaire geschriften waardoor de huishoudelijke kookboekjes met een heterogene en 

homogene inhoud  een afzonderlijke categorie kunnen vormen. De inhoudelijke 

gelijkenissen die tussen de verschillende culinaire schriftsoorten bestaat, maakt een strakke 

begrenzing moeilijk. 

 

Een algemene definitie die al deze werken omvat, is niet de bedoeling, maar door de 

onderlinge overeenkomsten zullen bepaalde aspecten in de einddefinitie ook voor de andere 

werken opgaan. Recepten zijn de belangrijkste gemeenschappelijke deler binnen het 

culinaire genre en is de basiseenheid van elk kookboek. Kookboeken kunnen hierom 

misschien het best worden omschreven als een verzameling van culinaire recepten.  

                                                      
30 J. M. Van Winter. “Kookboeken, medisch of culinair?” In: R. Jansen- Sieben en F. Daelemans (eds.). voeding 

en geneeskunde. Archief- en bibliotheekwezen in België, Brussel, 1993, p. 155. 
31 B. Laurioux. “les livres de cuisine médiévaux”. In: Typologie des sources du môyen-age occidental, 77,(1997),  

p. 18. 
32 Ibidem. p. 13. 
33 De geïsoleerde culinaire recepten zijn nog weinig bestudeerd. Interessante studie over Engelse recepten is;  

P. Acker. “Texts from the margins: Lydgate, recipes and glosses in Bühler MS 17.” In: The Chaucer Review, 

Pennsylvania state university press, Philadelphia, 37, 1, (2002),  pp. 59-85 
34 B. Laurioux. Op. Cit. p. 22. En pp. 14-15. 
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Deze precisering zorgt volgens B. Laurioux ervoor dat de aandacht te veel op de vorm van 

overlevering komt te liggen en niet op de evolutie die de tekst heeft ondergaan.35 Een 

verzameling veronderstelt verschillende eenheden die een geheel vormen, maar suggereert 

eveneens een separatie tussen de eenheden, de recepten. Door recepten als individuele 

eenheden te beschouwen wordt er net ruimte gemaakt voor de ontwikkeling die ze hebben 

ondergaan. Hiermee wordt zowel de veranderingen tijdens de teksttransmissie bedoelt als 

de wijzigingen die aan het neergeschreven recept ergo het kookboek worden aangebracht. 

Hoe dit precies in zijn werk ging, wordt in de volgende hoofdstukken behandeld, maar het 

verduidelijkt waarom de definitie voor culinaire recepten een essentieel onderdeel van een 

kookboekdefinitie is. 

 

Een eerste definitie voor recepten wordt aangereikt door de linguïst Manfred Görlach die ze 

omschrijft als ‘the instruction on how to prepare a meal’.36 Ruth Carroll nam deze definitie 

over, maar verving ‘meal’ door ‘dish’.37 Een verbetering, want een recept houdt veelal de 

bereiding in voor een gerecht en niet voor een gehele maaltijd, wat uit meerdere gerechten 

kan bestaan. Het is opmerkelijk dat deze summiere definities van beide linguïsten een 

loutere functionele benadering van recepten inhouden. Op de vorm wordt er niet ingegaan. 

Een recept houdt volgens deze definitie een instructie in, maar is een instructie vormelijk zo 

universeel dat een verdere omschrijving overbodig is?  Een kookboek kan voorlopig worden 

omschreven als: ‘Een verzameling van culinaire recepten die instructies inhouden tot het 

bereiden van een gerecht bestemd voor menselijke consumptie’. Feitelijk kan een kookboek 

eveneens recepten bevatten voor dierenvoer, maar in het kader van dit onderzoek waarin er 

enkel aandacht uitgaat naar bereidingen die voor mensen zijn bestemd, is deze aanvulling 

die van B. Laurioux werd ontleend, nodig. 38 

 

Deze definitie is onvolledig en geldt door zijn louter functionele invulling van kookboeken 

nog voor alle culinaire geschriften. De definitie dient nog meer op de huishoudelijke 

kookboeken te worden afgestemd. De omschrijving van recepten is nog te vaag, over de 

huishoudelijke context waarin de kookboeken zijn ontstaan en gebruikt, wordt er gezwegen 

alsook er over de personen die hierbij betrokken niets wordt vermeld. Om deze definitie te 

kunnen vervolledigen, is een uitvoerige analyse van deze drie aspecten nodig. De volgende 

hoofdstukken zullen hieraan worden besteed, zodat op het einde van de studie een zo 

volledig mogelijke definitie kan geformuleerd worden. 

  

                                                      
35 Ibidem. 
36 Studie werd voor het eerst gepresenteerd in 1992 op the International Conference on English Historical 

Linguistics in Helsinki. Een later uitgegeven versie waarin ‘meal’ is aangepast naar ‘dish’:  

M. Görlach. “Text types and the history of English”. In: Trends in Linguistics: Studies and monographs. 139, 

(2004),p.  123. 
37 R. Carroll. “The middle English recipe as a text-type”. In: Neuphilologische mitteilungen, modern language 

society, Helsinki, 1C, (1999), p. 27. 
38 B. Laurioux. Ibidem. 
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3.2 Recepten 

Recepten zijn geschreven teksten waardoor, ten behoeve van de grondigheid, een analyse 

vanuit een linguïstiek invalshoek noodzakelijk is. Een recept bekomt karakteriserende 

eigenschappen door de context waarin het wordt gebruikt, de communicatieve functies die 

het bezit en de personen die hieraan deelnemen. Hierdoor onderscheidt het recept zich van 

andere vormen van taalgebruik.39 Met welke term een recept het best kan worden 

aangeduid, is al menige jaren het onderwerp van debat binnen de linguïstiek. Een recept zou  

een genre, register of stijl kunnen zijn. Het onderscheid tussen register en stijl is subtiel, 

omdat het allebei de nadruk legt op situatiegebonden taalgebruik.40 Het genre behoorde 

oorspronkelijk tot het onderzoeksgebied van de literatuurstudies, maar wordt nu ook door 

taalkundigen onderzocht. Voor een niet-fictieve tekst kan een genre het best worden 

omschreven als:  “a recognizable communicative event characterized by a set of 

communicative purpose(s) identified and mutually understood by the members of the […] 

community in which it regularly occurs.”41   

 

Op basis van de twee begripsomschrijvingen kan ten voordele van dit onderzoek een recept 

het best worden aangeduid met genre. Een register- of stijlstudie zou weinig baat hebben, 

omdat de recepten in de Zuid-Nederlandse kookboeken in dezelfde context, namelijk een 

privaat huishouden zijn gebruikt. Nu dat een recept als een genre wordt aangeduid, blijkt dat 

er binnen de linguïstiek verschillende methodes voorhanden zijn om een teksttype of genre 

te bestuderen. R. Carroll oordeelt dat een teksttype het best kan worden gedefinieerd  op 

basis van de linguïstische kenmerken in de tekst, want een niet-expert zou op basis van 

dezelfde linguïstische kenmerken teksten onbewust classificeren en herkennen. Het nut van 

deze aanpak, die eigenlijk volgens haar niet meer is dan een indeling volgens formele 

gelijkenissen, zou hierdoor tijd, ruimte en de taalkundige dimensie overstijgen.42 Deze 

vaststelling die ze maakt binnen haar onderzoek naar recepten slaat een brug tussen de 

geschiedenis en de linguïstiek. Indien een vergelijking op basis van deze linguïstische 

kenmerken tussen recepten mogelijk is, waarbij ruimte en tijd geen belemmering vormen, 

kunnen bevindingen uit eigentijdse linguïstische studies over recepten op historische 

culinaire onderzoeken geprojecteerd worden. Een eerste stap in deze richting zal in dit 

onderzoek worden gezet door besluiten uit eigentijdse linguïstische studies aan historische 

vaststellingen te koppelen. 

 

                                                      
39  C. A. Ferguson. “Dialect, Register, and Genre: Working Assumptions about Conventionalization.” In: D. Biber 

en E. Finegan (eds.). Sociolinguistic Perspectives on Register. Oxford University press, Oxford, 1994, pp. 19-20. 
40 D. Klenová.  The Language of Cookbooks and Recipes. (Onuitgegeven licenciaatsverhandeling: Universiteit 

van Masaryk) 2010, p. 15. (promoter: dr. Jana Pelclová). 
41 V. K. Batia. Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. Longman, Harlow, 1993, p. 13. 
42 R. Carroll. Op. Cit. p. 28. 
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Haaks tegenover deze linguïstische visie is de situationele benadering van Michael A.Halliday 

en Ruqaiya Hasan die de semantische relaties, de cohesie in een tekst onderzoeken.43 Hun 

methode die rust op de syntactische samenstelling van een zin, kende uiteindelijk weinig 

navolging. Deze vergaande linguïstische analyse heeft weinig nut in dit onderzoek waardoor 

een korte vermelding daarom voldoende moet zijn. Tenslotte is nog er de indeling volgens 

functionele kenmerken die door Jim R. Martin in de jaren 1980 voor het eerst werd 

aangehaald. Hij stelt; “ genres are how things get done”. 44 Teksten streven een doel na 

waarbij dit doel als indelingscriterium geldt.45 Het doel kan hierbij afgeleid worden uit de 

wederkerende ‘schematische structuur’ in de teksten.46 In tegenstelling tot R. Carroll deelt 

Jim R. Martin weinig mee over de praktische mogelijkheden van deze indeling. Toch biedt de 

schematische structuur waartoe een tekst kan herleid worden een manier aan om de 

algemene, gemeenschappelijke kenmerken van een genre te ontleden.  

 

Naast de linguïstische, situationele en functionele parameters die als basismodel fungeren, 

zijn er nog andere methodes voorhanden om genres te ontleden of in te delen. Veelal zijn zij 

een diffusie van meerdere modellen of ontlenen zij er elementen aan.  Zo formuleert 

Manfred Görlach vier criteria voor het identificeren van een tekst. Als linguïst heeft hij van 

een taalkundige opleiding genoten en heeft hij van de vermelde methodes kennis genomen. 

Dit heeft een weerslag heeft op zijn model. In zijn definitie voor recepten; ‘‘the instruction 

on how to prepare a meal’ wordt dit alvast duidelijk door dit teksttype enkel vanuit een 

functionele hoek te benaderen.47 Het is niet geweten of hij deze opzet ook bij andere 

teksttypes hanteert. Wel lijkt de vaststelling, dat de basisfunctie van een recept doorheen de 

eeuwen onveranderd is gebleven, een belangrijk argument bij zijn definitie te zijn.48 D. Biber  

stelt dat bij instructies zoals recepten en handleidingen het doel primeert wegens de grote 

structurele gelijkenissen tussen deze teksten.49 Een functionele analyse is daarom de enigste 

goede voor recepten. M. Görlach beperkt zich echter niet tot het doeleinde van een tekst. 

Voor de semantische en linguïstische variabelen heeft hij ook oog. Zijn analyse van de 

semantische variabelen verbindt hij aan de sociaal-historische achtergrond van de tekst. Op 

geschiedkundig vlak wordt zijn methode hierdoor interessanter.  

 

 

 

                                                      
43 M.A.K. Halliday en R. Hassan. Cohesion in English. Longman, New York, 1976, 392 P. 
44 J. R. Martin. Factual writing: exploring and challenging social reality. Deakin University press, Sidney, 1985,  

p. 9. 
45 D. Biber. Dimension of register variation: a cross-linguistic comparison. Cambridge University press, 

Cambridge, 1995, p. 10. 
46  Ibidem. p. 25. 
47 M. Görlach. Op. Cit. p. 123. 
48 Ibidem. 
49 D. Biber. Op. Cit. pp. 16-17. 
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Verder is er een linguïstische kant aan zijn ontleding en probeert hij de tekst te reduceren 

tot een overzicht van linguïstische kenmerken. Zijn finale opzet bestaat in het opstellen van 

een overzicht van de functionele en formele kenmerken van de tekst om het daarna in een 

socio-historische ontwikkeling te kaderen.50  

 

De drie basismodellen vinden in deze methode aansluiting met elkaar, toch onderscheidt M. 

Görlach zijn model zich van de andere doordat het als hulpmiddel kan worden aangewend. 

De criteria die hij voor het opstellen van een overzicht naar voren schuift, dienen niet alleen 

ter herkenning van een tekst, maar kunnen ook als leidraad worden gebruikt bij de 

bespreking ervan. Deze vier criteria zijn; de algemene kenmerken zoals naam en de vorm 

waarin de tekst voorkomt, de linguïstische, de technische en de sociale kenmerken zoals het 

doelpubliek.51  Wat zijn methode nu interessant maakt, is dat hij het heeft toegespitst op de 

analyse van één specifiek tekstgenre, met name recepten. In zijn onderzoek naar 

Oudengelse teksttypes stelde hij een lacune in het linguïstisch onderzoek naar recepten vast. 

Wat begon als een korte bespreking leidde tot een uitvoerige analyse van recepten vanaf de 

15e  tot de 19e eeuw.52 Zijn onderzoek werd later door R. Carroll opgepikt die zijn vier criteria 

hanteerde als referentiekader in haar onderzoek naar Oudengelse recepten in de  14e 

eeuw.53 Beide onderzoeken vullen aldus elkaar aan. 

  

Op basis van M. Görlach onderzoek en de bevindingen die R. Carroll formuleerde, zal hierna 

een analyse van de Zuid-Nederlandse recepten volgen. De opdeling in linguïstische 

kenmerken, die de tekst herleid tot zijn formele structuur, laat een vergelijking met andere 

genres toe. Deze verhandeling die focust op één specifiek teksttype zal echter van deze 

mogelijkheid geen gebruik maken. De Linguïstische kenmerken die worden ontleed, zullen 

vervolgens aan een discoursanalyse worden onderworpen om zo de achterliggende 

betekenis te achterhalen. Ter afsluiting zullen enkele technische aspecten onder de loep 

worden genomen. De linguïstische benadering zal hier naar de achtergrond verdwijnen 

alsook codicologische elementen en sociale factoren zullen worden betrokken.  

 

Een loutere bespreking van de sociale variabelen, zoals in het onderzoek van M. Görlach en 

R. Carroll volstaat in een linguïstisch studie, maar is te oppervlakkig voor een historische 

onderzoek. Deze zal daarom uitgebreider worden behandeld in de bespreking van de 

samenstelling en het gebruik van kookboeken. 

 

 

 

 

                                                      
50 M. Görlach. Op. Cit. p. 124. 
51 Ibidem.  pp. 123-125. 
52 Ibidem. 
53 R. Carroll. Op. Cit. p. 28. 
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3.2.1 De etymologische herkomst  

Het eerste criteria van M. Görlach betreft de algemene kenmerken; de naam en de vorm 

waarin de tekst voorkomt. Dit werd reeds behandeld waardoor het volstaat even kort te 

recapituleren. Culinaire recepten komen geïsoleerd voor op losse bladen, in de marges van 

andere teksten en in medische traktaten. Verder kunnen ze ook in kookboeken zijn 

verzameld. Over de naamgeving van het teksttype kan er op zoek worden gegaan naar de 

etymologie van het woord recept en het gebruik van deze term in het aanwijzen van 

recepten. Het begrip ‘recept’ zou van het Latijnse recepta of receptum afkomstig zijn, wat op 

zijn beurt zou zijn afgeleid van het werkwoord recipere.54 In het etymologisch woordenboek 

van het Nederlands wordt recepta vanuit het middeleeuws Latijn  vertaald als “de dingen die 

genomen zijn”.55 Op basis van de culinaire en medische context waarin de term, recepta is 

gevonden, zou het kunnen verwijzen naar ingrediënten.  

 

In het Nederlandse duikt ‘recept’ voor het eerst op in het medische traktaat ‘Cyrurgie’ van 

Jan Yperman uit 1310; “in die zwarte salve ende de recepte hoemense maect”.56 Het is niet 

verwonderlijk dat de oudste Nederlandse vermelding hierin is terug te vinden. Jan Ypermans 

oeuvre wordt namelijk erkend als de eerste medische traktaten in het Nederlands.57 Door 

zijn Latijnse oorsprong en de gebruikscontext waarin ‘recept’ is teruggevonden, stamt de 

term waarschijnlijk uit het medische milieu. Een bevinding die door het Brabantse kookboek 

geattesteerd kan worden, want ‘recept’ fungeert  in dit kookboek als titel voor twee 

medische recepten; recepte voor een compres en recepte voor de waetersuchte.58 De 

definitie voor recept als ‘een bereiding- en gebruiksvoorschrift van een geneesmiddel’, zoals 

er in het Woordenboek der Nederlandsche taal staat verklaard, veronderstelt eveneens een 

medische gebruikscontext.59 Toch moet de term op een bepaald moment een culinaire 

invulling hebben gekregen.  

 

 

                                                      
54 Middelnederlandsche woordenboek.  

< http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=45436&lemmodern=recept >  

geraadpleegd op 17.06.2014. 
55 M. Philippa et alli. Etymologisch woordenboek van het Nederlands. AUP, Amsterdam, 2003-2009 

< http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/recept > geraadpleegd op 17.06.2014. 
56 Jan Yperman. Cyrurgie en andere geneeskundige geschriften. Fol. 67c. 
57  Hiermee wordt ‘Cyrurgie’ en ‘Medecina’ bedoelt.  

R. A. Blondeau. Jan Yperman. Vader van de Vlaamse heelkunde ca. 1275-1331. Ziekenhuis Jan Yperman, Ieper, 

2003, p. 16. En: L. D. Rosenman. The surgery of Master Jehan Yperman 1260-1330. Xlibris Corporation, 

Bloomington, 2002, p. 22. 
58 Het Brabants kookboek. H. C. erfgoedbibliotheek Antwerpen. f. 34r en f.45v.  
59 Woordenboek der Nederlandsche taal. 

<http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M057677&lemmodern=recept>  

geraadpleegd op 17.06.2014. 
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Een gedeelde formele structuur en een gelijkaardige doelstelling kan de overname van de 

term verklaren, maar het zijn de medische traktaten of kookboeken waarin medische en 

culinaire bereidingen door elkaar staan geschreven die hiertoe de directe aanleiding zullen 

hebben gegeven. Het was dus de gedeelde gebruikscontext die uiteindelijk tot de verruiming 

van de term in de huidige betekenis van het woord, heeft geleid.  

 

Een laatste bevinding die kan worden vermeld, is de mogelijke relatie die er bestaat tussen 

het Latijnse werkwoord recipere, nemen en de aanhef van de meeste Nederlandse recepten 

met neempt. In anderstalige kookboeken uit de late middeleeuwen is hetzelfde fenomeen 

vast te stellen. In Le Viandier vangen de recepten aan met de formulering “Pour faire 

[gerechtsnaam]. Prenez..”, in Das Kochbuch des Meisters Eberhard met “Nym….” alsook in 

The forme of cury  waar recepten met “Take..” beginnen.  In het Latijnse kookboek re 

coquinaria van Aupicius zijn verschillende formuleringen vast te stellen, maar geen enkele 

startzin maakt gebruik van het werkwoord recipere. Een loutere vertaling uit een Latijnse 

traditie is de aanhef alvast niet.  

 

 

3.2.2 De linguïstische kenmerken 

De volgende stap in M. Görlachs model is het definiëren van het teksttype volgens zijn 

linguïstische variabelen. Hij deelt het recept in acht linguïstische kenmerken op. Deze zijn de 

vorm van de hoofding, de graad van ellipsen in zinnen, de werkwoordsvorm, het weglaten 

van het onderwerp in de zin, het gebruik van bezittelijke voornaamwoorden, sequenties, 

voegwoorden, complexiteit van de zinnen en leenwoorden.60 Ondanks M. Görlach deze 

kenmerken heeft geformuleerd, wordt er voor de structuur van R. Carrolls onderzoek 

geopteerd. Beide onderzoekers baseren zich op Oudengelse recepten waardoor er misschien 

een andere vaststelling voor de Nederlandse recepten kan worden gemaakt.  

 

Allereerst is er de titel waarmee het begin van een nieuw recept word aangegeven. Deze 

staat meestal op een afzonderlijke regel, is groter en sierlijker geschreven dan de rest van 

het recept. Deze vaststelling geldt niet voor het keukenboek waarin de titel is opgenomen in 

de lopende tekst van het recept. In de slordige fragmenten in de verzameling culinaire en 

medicinale recepten is er evenmin een visueel onderscheid te vinden tussen titel en recept.61 

In het convoluut staan de receptentitels uit deel A en B op een afzonderlijke regel en zijn ze 

in het rood gerubriceerd.   

 

 

 

 

                                                      
60 M. Görlach. Op. Cit. pp. 124-129. 
61 Culinaire en medicinal recepten. UB Gent. 476. f. 29r- 33v. 
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Een titel bestaat vaak uit een zin in de infinitiefvorm met de naam van het gerecht of 

bereiding erin opgenomen. In sommige gevallen bestaat de titel enkel uit de gerechtsnaam.  

 

Om een tourte van pruymen te maecken.62 
 

Om lever beulinck te maecken63 
 

Een warmoestourte 64 

 
 

De recepten zijn vrij summier geschreven. De zinnen zijn volgens M. Görlach in 

memorandum form waardoor de syntax onvolledig zou zijn.65 De korte zinnen waarin weinig 

details zijn opgenomen, moet het voor de lezer toelaten de tekst snel te begrijpen. De 

bondigheid  van de tekst zou daarom enkel wijzen op het primeren van de inhoud boven de 

zinsbouw, aldus R. Carroll. De zinnen zijn wel volledig en is er helemaal geen telegramstijl 

zoals er door M. Görlach wel wordt geponeerd. R. Carroll noemt deze bondige schrijfvorm 

the tersest style. Het zijn volle zinnen met een eenvoudige structuur die niet simpelweg uit 

een opsomming van ingrediënten bestaat. 66  

 

“Neemt case van Gauy ende eyere, stampt te gadere ende wit mele, legget up drooge 

bloeme, maecter af coukelkins.”67  

 

“Neempt appelen cleijne gecapt, doeter eijerdoders bij. Caneel ende suijcker soo veel goet 

dinct, ende gesmolten boter, mengeln wel onder een ende int deech ende laetet backen.”68 

 

Echter, in sommige gevallen bestaat het recept enkel uit een opsomming van ingrediënten.  

Het kunnen enerzijds basisbereidingen en bereidingen die herhaaldelijk in de kookboeken 

terugkeren zoals sausen, taarten of pasteien.  Anderzijds kunnen het recepten zijn waarin 

men voor de bereiding naar een ander recept verwijst of recepten die een variant zijn op het 

voorgaande recept. Deze laatste groep recepten kunnen aan hun titel worden herkend, want 

deze luidt meestal ‘een ander’. In het Cock Bouck wordt het hoofdstuk over vleesbereidingen  

met een voluit geschreven recept voor Vleeschtoerte afgesloten . In het daaropvolgende 

hoofdstuk over tourten, pasteyen en taerten sommen de recepten enkel nog de ingrediënten 

voor de taart- of pasteivulling op.69  

                                                      
62 Het Antwerps receptenboekje. Privé-bezit. recept nr. 3. 
63 Confiserie Flamand. Arendbergarchief Edingen. Kapucijnenbibliotheek. 52. f.2v. 
64 Cock Bouck. H.C. erfgoedbibliotheek. 240. f. 15v. 
65 M. Görlach. Ibidem. 
66 R. Carroll. Op. Cit. pp. 29-30. 
67 Het keukenboek. f. 4v-5r. 
68 Secreet-boeck.  p.149. 
69 Cock Bouck. f. 11v – f. 17v. 
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De bereiding van deze taarten en pasteien verschilt niet met de bereiding van de 

vleeschtoerte waardoor het volgens auteur zal hebben volstaan om enkel de ingrediënten op 

te sommen die verschillen met de ingrediënten in het recept voor vleeschtoerte. 

 

De gebiedende wijs is de dominante werkwoordsvorm in recepten, doch sommigen recepten 

aanvangen met een zin in de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd.  

 

“Neempt twee pont blanmanger gemaeckt van spier van capuynen… mengelt dit onder 

malcanderen, ende maeckt er o toerte af…”70 

 

 “Men zal nemen broot, ende snydet dunne….”71  

 

In het Oudnederlands geven de sterke werkwoorden vaak de persoon, modus, tijd of getal 

aan. Doordat de persoon aan de uitgang kan worden herkend, is het niet nodig om 

subjectspronomen te gebruiken. De zin lijk onvolledig, maar dat is enkel schijn. De zin is 

grammaticaal correct. In tegenstelling tot Oudengelse recepten ontbreekt er zelden een 

zinsonderwerp. Daarnaast zijn bezittelijk voornaamwoorden, die regelmatig opduiken in 

Engelse recepten volledig afwezig in de Zuid-Nederlandse kookboeken.72 In de  plaats van 

bezittelijke voornaamwoorden worden er lidwoorden gebruikt. 

 

 “Neempt roggebroot wel gebrant ende stootent ontwee… ende laetent sieden…”73 

 

“Neempt ghepelde amandelen stootse wel cleijne doetse door een stremijn met wat wijns.”74 

 

De instructies worden in hun uitvoeringsvolgorde gegeven.75  De sequentie waarin de 

instructies zijn gegeven, worden meestal versterkt met het voegwoord ‘dan’. Indien een 

recept enkel uit een opsomming van ingrediënten bestaat, zullen ook deze ingrediënten 

chronologische worden geordend. Het recept deelt mee wat er dient toegevoegd te worden 

en in welke volgorde dit moet gebeuren. Deze chronologische volgorde noemt R. Carroll de 

microstructuur van een recept.76 

 

“…Ende daer in gedaen suker ende dit samen opgesoden dan salmen op een gesoden 

capoen ghieten…”77 

 

                                                      
70 A.Magirus. Koockbouc oft familieren keukenboec. Leuven, 1612, p. 110. 
71 Het convoluut. KANTL. Gent. 15. P. 67. 
72 R. Carroll. Op. Cit. pp 31-32. 
73 Het convoluut. p. 50. 
74 Secreet-boeck. p. 155. 
75 R. Carroll. Ibidem. p 31. 
76 Ibidem. p 28. 
77 Culinaire en medicinale recepten. f.15v. 
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Verder zijn er geen complexe zinsstructuren. Zinnen worden met ende of door interpunctie  

met elkaar verbonden. Interpunctie wordt enkel systematisch aangebracht in het 

Secreetboeck, een van de jongste kookboeken, maar het meest verzorgde kookboek in dit 

onderzoek. De leestekens dubbelpunt en komma worden regelmatig door elkaar gebruikt, 

maar het einde van de zin wordt altijd door een punt aangegeven. Ten voordele van de 

leesbaarheid of om een woordscheiding aan te geven, brengt de auteur soms zwevende 

puntjes tussen woorden aan. 

 

“Het sop moet ghij in de schotel gieten: ende de peeren daarop.”78 

 “ende set ghenebeerpoeder in saucierkens daer bij: wildij ghij...” 

  

 

Het is zo dat de aandacht in deze verhandeling uitgaat naar culinaire recepten, medische 

recepten worden niet in consideratie genomen. Deze scheiding die vanuit een functioneel 

opzicht wordt gemaakt, is misschien te hedendaags. Culinaire en medische recepten werden 

in het verleden vaak zonder enig onderscheid in hetzelfde werk neergeschreven, zoals het 

vierde deel in het convoluut dat enkel medische recepten bevat, maar toch een onderdeel 

van het kookboek is. Of omgekeerd, de recepten voor hypocras- en clareitwijn die zowel in 

kookboeken zoals het handboek van Clara van Molle als in medische traktaten voorkomen 

zoals Jan Ypermans traktaat over chyrurgie.79 Bovendien blijken de recepten vormelijk 

identiek te zijn. 80  De vaststellingen die hierboven werden gemaakt gaan waarschijnlijk ook 

op voor de medische recepten, maar werden op basis van culinaire bewijzen gemaakt. Een 

korte aanblik op de medische recepten is voldoende om een treffende structurele gelijkenis 

vast te stellen. Een recept is aldus het teksttype waarvan deze medische en culinaire 

recepten een voorbeeld zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Kookboek-  en receptendiscours 

Recepten zijn een voorbeeld van wat men binnen de discoursanalyse noemt procedural 

discourse, instructies of richtlijnen tot het maken of opstellen van iets. 81 Deze instructies 

                                                      
78 Secreet-boeck. p. 151. 
79 J. Yperman. Cyrurgie en andere geneeskundige geschriften. HS 1273, Universiteitsbibliotheek Gent. f. 164v – 

165r. 

 80 R. Carroll. Op. Cit. p. 128. 
81 T. Warton. “Recipes. Beyond the words.” In : Gastronomica: the journal of food and culture. 10, 4, (2010), 

University of California press, Oakland, p. 67. 
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worden geordend volgens de sequentie waarin ze moeten worden uitgevoerd waardoor ze 

een coherent geheel gaan vormen.82 Een culinair recept houdt de chronologisch te volgen 

instructies in tot het bereiden van een gerecht, zoals blijkt uit dit recept voor een 

appeltaart.83 

 

1. Neemt appelen cleyne gecapt. 

2. Doeter eyerdoeier bij, caneel ende suijcker. Soo veel u goet dinct, ende gesmolten boter. 

3. mengeln wel onder een 

4. ende legget in u deecht 

5. ende laetet backen. 

 

 

Om te beginnen zijn recepten neutraal. Het correct navolgen van de procedure zal altijd tot 

een goed resultaat leiden. Ongeacht het moment en de persoon die het recept ten uitvoer 

brengt. Recepten zijn tijds- en agensneutraal. Volgens T. Warton komt dit door het gebruik 

van de gebiedende wijs die een nulonderwerp en geen werkwoordstijd heeft.84 “Neempt” 

luidt meestal de eerste instructie in Nederlandse recepten.  

 

“Men zal” is een tweede aanhef die regelmatig in recepten terugkeert. De aanwezigheid van 

onderwerp en tijd in deze zinnen brengt de neutraliteit niet in gedrang. Bij het gebruik van 

‘men’ wordt de handeling centraal gesteld en vervult het voornaamwoord de functie van 

een lijdend voorwerp. De zin wordt hierdoor onpersoonlijk. ‘Zal’ geeft aan dat iets in de 

toekomst zal plaats vinden. De bereiding van het gerecht gebeurt na het lezen van het 

recept, de bereiding bevindt zich op het moment van het lezen nog in de toekomst. 

Vervolgens kan ‘zal’ worden geïnterpreteerd als: “ Indien men wenst het gerecht waarvan de 

naam in de titel is aangegeven te bereiden, dan zal men volgende stappen moeten 

ondernemen.” Deze formulering lijkt net als de gebiedende wijs een rechtstreeks order in te 

houden, maar is eigenlijk niets meer dan het begin in een serie van verschillende stappen, 

waarbij de lezer de vrije keus heeft deze al dan niet te volgen. Evenmin is het een verzoek.85   

 

 

Vaktechnisch zijn de Zuid-Nederlandse kookboeken niet gecompliceerd. Een uitvoerig 

onderzoek naar vaktermen  was niet mogelijk binnen dit onderzoek, omdat een verschil in 

taal- en woordgebruik pas na een grondige analyse van culinaire en niet-culinair 

gerelateerde bronnen is op te merken. Wat alvast kan worden vastgesteld, is dat elke 

bereidingswijze een naam draagt die naar een specifieke techniek verwijst. Er is de term 

sieden dat voor het koken in een vloeistof staat, larderen voor het met vet of spek 

                                                      
82 Ibidem. 
83 Secreet-boeck. p.149. 
84 T. Warton. Ibidem. P 68. 
85 T. Warton. Ibidem. P 68. 
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inwikkelen van groentes of vlees, smoren voor het garen van kip of vis met een beetje 

vloeistof in een afgedekt recipiënt en freijten of seuten wordt gebruikt voor het stoven in 

een vetstof. 86 De huidige vakterm voor het stoven in een vetstof waarbij men het water laat 

verdampen, is sueren en lijkt van seuten te zijn afgeleid. Verder is eenvoudig taalgebruik de 

regel. De geletterdheids- of scholingsgraad van de auteurs zou dit kunnen verklaren, maar de 

aanwezigheid van Franse recepten in verscheidene kookboeken en het gegeven dat 

sommige auteurs van de gedrukte kookboeken artsen waren, weerlegt alweer dit 

vermoeden. Het gebruik van de volkstaal in deze teksten zorgt ervoor dat deze teksten door 

een breed publiek kan worden gelezen, maar heeft implicaties voor het aanzien van deze 

teksten. Kookboeken worden niet als intellectueel hoogstaande werken beschouwd, 

aangezien ze niet in het Latijn zijn. De volkstaal ontleent zich beter voor pragmatisch werken 

waardoor er geen behoefte is naar een gesofisticeerde taal om de boodschap over te 

brengen. Het zou in de praktische aard van deze teksten weinig relevant zijn. Deze relevantie 

wordt bepaalt door een kosten-baten analyse waarbij het zoeken is naar een balans tussen 

inspanning en resultaat. 87 De instructies in een recept moeten met de kleinste inspanning 

kunnen worden gevolgd. Prozaïsche formuleringen kunnen voor verwarring zorgen en 

dragen niet bij tot een betere uitvoering van het recept. Het is nutteloos en irrelevant voor 

een procedure die vraagt naar duidelijke, eenvoudige taal.  

 

Naast het gebruik van duidelijke taal moet de auteur rekening houden met de lezers om zijn 

instructies goed over te brengen. Hiervoor baseert de auteur zich op het idee van gedeelde 

kennis. 88 De auteur is er van overtuigd dat hij weet wat zijn doelpubliek verlangt van zijn 

werk, omdat hij veronderstelt dezelfde sociaal-culturele achtergrond als zijn publiek te 

hebben. Deze sociaal-culturele context van een tekst bevindt zich daarom op cognitief 

niveau, want de auteur probeert in het hoofd van zijn doelpubliek te kruipen.  

 

Tot welk publiek de auteur zich richt, wordt verklapt door de techniciteit van het recept, de 

nauwkeurigheid waarin de instructies zijn geschreven en het vocabularium in de recepten . 

Uiteindelijk bepaalt het publiek de tekst. De opsommende, summiere formuleringen in 

recepten zijn volgens B. Laurioux typerend voor kookboeken die in een professioneel milieu 

                                                      
86 Secreet-boeck. p. 136. Sieden. 

Het convoluut. p. 65. larderen. 

Culinaire en medicinale recepten. f.25r. Smoren. 

Het convoluut. p. 45. Freijten. 

Het convoluut P. 98. Seuten.  
87 T. Wharton. Ibidem. p 70.  

Uitvoerige bespreking in: D. Sperber en D. Wilson. Relevance: communication and cognition. Blackwell, Oxford, 

p. 5. 
88 T. Warton. Op. Cit. p. 69 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.encyclo.nl%2Fbegrip%2Ftechniciteit&ei=e5PPU56cK4yM7AbcnIB4&usg=AFQjCNElvvass9RFllHEt_ZjHAjjPth46Q&bvm=bv.71667212,d.ZGU
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worden gebruikt.89 De recepten in de laatmiddeleeuwse hofkookboeken zijn daadwerkelijk 

zeer bondig, zoals blijkt uit dit recept uit Le Viandier. 

 

“Pour faire brouet a poisson prenez anguilles et les tronsonnez et brochetons escailles et 
tronsonnes et boulles en eaue et puree de poix et mettes pareillement herbes espices et 
vert ius comme au chapitre precedent est dit et moyeulx deulx et faitte boullon appert. ”90 

 
Enkel de belangrijkste ingrediënten en hun bereiding worden meegedeeld. Hieruit kan 

inderdaad worden afgeleid dat dit kookboek door een professionele of in ieder geval door 

een ervaren kok kan gebruikt zijn. In deze recepten is er geen informatie over de 

bereidingstechnieken noch over het benodigde materiaal terug te vinden. Enkel het uiterst 

noodzakelijk wordt meegedeeld. De vaagheid in de instructies vereist een sociaal aspect in 

het doorgeven van informatie en kennis, namelijk communicatie.91 De kennis van het koken 

werd door de kok aan de leerling mondeling overgedragen. De orale verstrekking van 

informatie streefde de behoefte naar gedetailleerde recepten voorbij.   

 

Vanaf de 15e eeuw zouden recepten steeds langer en gedetailleerder worden. Deze 

vaststelling  die door Constance B. Hieatt  en Sharon Butler wordt gemaakt, is volgens hen 

het gevolg van een toename in het kopiëren van kookboeken en recepten.92  Het aantal 

kookboeken in omloop stijgt en bereikt een steeds gevarieerder publiek. De wijziging in 

publiek en gebruikscontext, van de grote hofkeukens naar de kleine keukens in de private 

huishoudens, legt nieuwe behoeftes aan de tekst op. Het schoolvoorbeeld die deze trend 

betuigt is Le Ménagier de Paris. Deze handleiding voor het runnen van een huishouden werd 

in 1393 door een oudere man voor zijn nieuwe, veel jongere bruid geschreven. Verschillende 

eigentijdse kookboeken waaronder Le Viandier en Du fait de cuisine dienden als bron voor 

het kookboek in Le Ménagier. De gekopieerde recepten zijn opmerkelijk langer en bevatten 

meer uitleg dan de originele recepten uit de hofkookboeken.93 Dit kookboek zou daarom aan 

een amateurkok zijn gericht.94  

 

Toch moet in het achterhoofd worden gehouden dat Le Ménagier de Paris met een 

pedagogisch oogmerk is opgesteld, wat in tegenstelling staat tot de Zuid-Nederlandse 

kookboeken. Het moest de jonge vrouw allereerst de kneepjes van het vak leren om in een 

tweede fase als hulpinstrument te kunnen worden gebruikt. Le Ménagier de Paris is als 

                                                      
89 B. Laurioux. “Un example d’un livre technique : les livres de cuisine à la fin du moyen-âge.“  In : Gazette du 

livre médiéval. 14, (1989), p. 14. 
90 Le Viandier. Bibliothèque nationale. Parijs. 12477:67.f.12r. 
91 S. K. Rumsey. “Cooking, recipes and work ethic: passage of a heritage literary practice.” In: Journal of literacy 

and technology. 10, 1, (2009), p. 82. 
92 C.B. Hieatt en S. Butler. Op. Cit. pp 9-10. 
93 O. Redon. Et alli. La gastronomie au Moyen Age: 150 recettes de France et d'Italie. Stock, Parijs, 1995, p. 37. 
94T.  Scully. Early French Cookery: Sources, History, Original Recipes and Modern Adaptations. pp. 12-13. 
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oudste overgeleverde kookboek uit een privaat huishouden een slecht voorbeeld om deze 

ontwikkeling te illustreren.   

 

Het steeds langer en gedetailleerder worden van de recepten geldt voor de gedrukte 

kookboeken die tot de  beschikking van de brede bevolkingslagen stonden, als voor de 

handgeschreven Zuid-Nederlandse kookboeken, maar dit moet genuanceerd worden. De 

gedrukte kookboeken bereiken een gedifferentieerd publiek en moeten voor iedereen zowel 

ervaren als onervaren koks bruikbaar zijn. Vanuit deze overweging worden de instructies in 

de recepten uitvoeriger en gedetailleerder neergeschreven. De handgeschreven kookboeken 

zijn meer geïndividualiseerd. De informatie die in deze kookboeken wordt neergeschreven 

fundeert zich op de kennis en de ervaring van de auteur en/of kok. De informatie en details 

zullen meer gelimiteerd zijn, indien het boek door een doorgewinterd huisvrouw wordt 

gebruikt in plaats van een onervaren jonge bruid. In de handgeschreven kookboeken komen 

dus gedetailleerde als summiere recepten voor waarbij de lengte wordt bepaald door de 

kennis van de individuele gebruiker. 

Het principe van de minimale informatie blijft voor beide kookboeken in stand. Men streeft 

er nog steeds naar de recepten zo bondig mogelijk te houden, maar hoe summier en 

gedetailleerd dit is, zal steeds afhangen van het doelpubliek. 

 

Een kookboek kan pas goed worden ontvangen indien, volgens David Farkas, de recepten in 

dat kookboek twee doelen volbrengen. Allereerst moet de procedure, het recept zichzelf 

voorstellen; “they must “sell” themselves, establish their own credibility”.95 Vervolgens moet 

de gebruiker of lezer overtuigd worden dat de instructie informatie put uit een betrouwbare 

bron. Indien de procedure niet in beide zaken slaagt, zal de lezer de stappen overslaan of op 

zoek gaan naar een betere. 96 Deze theorie leunt op context-dependent meaning, dit houdt in 

dat deze twee voorwaarden pas betekenis krijgen nadat ze in een specifieke context zijn 

geplaatst. De betekenis zal hierdoor naargelang de context veranderen. Dit is vooral handig 

in de studie naar het pragmatisch gebruik van teksten. 97 In de casus van de Zuid-

Nederlandse recepten krijgt D. Farkas’ voorwaarde de volgende vorm. Recepten dienen  

zichzelf te ‘verkopen’. Het recept moet voldoende duidelijk zijn en de nodige juiste 

informatie geven zodat op het einde van het proces het gerecht wordt bereikt dat aan de 

verwachtingen voldoet.  

Een recept die enkel uit een opsomming van ingrediënten bestaat, zal voldoen aan de eisen 

van de laatmiddeleeuwse hofkok, maar zal te weinig  informatie bevatten voor de jonge 

huisvrouw die het koken nog onder de knie probeert te krijgen. Over het belang dat men aan 

de oorsprong van de informatie hecht, zijn concrete bewijzen in de kookboeken terug te 

vinden. In de inleiding van zijn Nyeuwen coock boeck verklaart Gheeraert Vorselman dat hij 

                                                      
95 D. Farkas. “The Logical and Rhetorical Construction of Procedural Discourse.” In: technical communication. 

8,1 (1999), p. 43. 
96 Ibidem. 
97 T. Wharton. Op. Cit. p 69. 
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zijn werk “uut verscheyden boecken, als geprinte, gescreven, Latijnse, Duytsche, 

gecopuleert” heeft.98 Hij deelt mee, op een weliswaar onheldere manier, uit welke bronnen 

hij de recepten voor zijn kookboek heeft gehaald. Dankzij het grondige onderzoek van Elly 

Cockx-Indestege en W. L. Braekman konden deze bronnen worden geïdentificeerd. Dit zijn 

de honesta voluptate et valetudine van de Italiaan Bartolomeo Sacchi of kortweg Platina, Le 

Viandier van de Franse hofkok Taillevent, Thomas vander Noots Het notabel boecxken van 

Cokereyen en dezelfde bron waaruit een auteur van het convoluut heeft geput.99 Van de 550 

recepten zijn er 347 in oudere kookboeken terug gevonden . 

 

Eveneens proberen auteurs autoriteit aan hun recepten toe te kennen. In het handschrift 

van het convent voor onse eerwaerdighe Moeder uit Antwerpen merkte H. Sels in een 

commentaar vast dat het recept voor amandelmelk op aanraden van ‘doctor Johannes 

Andriaensen’ was opgetekend.100 De auteur van dit handschrift wilde de betrouwbaarheid 

van dit recept bevestigen door de medische autoriteit, de geneesheer J. Andriaensen 

waaraan de informatie werd ontleend aan te duiden. In sommige kookboeken stelt de 

auteur zichzelf op als bron. Vanuit zijn of haar expertise en ervaring duidt hij of zij de betere 

recepten aan. In het Cock Bouck deelt de auteur zijn appreciatie voor een kaastaart mee via 

de commentaar ‘ zy is zeere goet’ en in de verzameling culinaire en medicinale recepten 

bracht de auteur manicules in de kantlijn aan om wat volgens hem of haar de beste recepten 

zijn, te markeren.101 Door zijn of haar bevinding bij een recept toe te voegen geeft de auteur 

aan dat de recepten zijn getest en goedgekeurd. 

 

De discoursanalyse zou verder kunnen worden getrokken door de receptie van het kookboek 

bij de lezer te onderzoeken, maar de Zuid-Nederlandse bronnen laten dit niet toe. De 

informatie naar de gebruikers is zeer rudimentair waardoor een cognitieve analyse is 

uitgesloten. Eigentijdse studies zouden misschien een uitweg kunnen bieden, maar de grote 

sociaal-culturele verschillen maakt deze resultaten voor een historisch onderzoek 

onbruikbaar. 

3.2.4 De technische aspecten 

Recepten hebben hun summiere karakter te danken aan de ervaring van hun gebruikers. Een 

kok had geen kookboek nodig om te kunnen koken, al het noodzakelijke zat in zijn of haar 

geheugen opgeslagen. Enkel de meest cruciale informatie werd opgetekend, voor de rest  

moest de  kok zich op zijn of haar basiskennis baseren. Recepten deden dienst als aide-

                                                      
98 E. Cockx- Indestege. Eenen nyeuwen coock boeck. p. 48. 
99  Ibidem. p. 23. De verhouding tussen het convoluut en het kookboek van G. Vorselman werd door W.L. 

Braekman ontdekt en besproken in:  W.L. Braekman. “Een Belangrijke Middelnederlandse bron voor 

Vorselmans ‘Nyeuwen coock boeck 1560” in: Volkskunde, 87, (1986), pp. 2-3. 
100 H. Sels. Op. Cit. p. 63. 
101 Cock Bouck. f.17r. 

  Culinaire en medicinal recepten. f.5r-8v. 
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mémoire. Door het zuinig omspringen met informatie ontbreken er vele elementen in deze 

recepten die volgens culinaire liefhebbers vandaag als onontbeerlijk worden beschouwd.  

Het betreft de afwezigheid van extensieve ingrediëntenlijsten, de weinige hoeveelheden  en 

tijdsduuraanwijzingen. Sommige recepten bestonden louter uit een opsomming van 

ingrediënten, maar niet alle benodigde ingrediënten werden hierin vermeld. Enkel de 

essentiële ingrediënten die het recept onderscheidt van gelijkaardige bereidingen. 

Vetstoffen en zout worden hierdoor zeer weinig vermeld, ondanks ze zijn bijna voor elke 

bereiding worden vereist. Een kok heeft geen behoefte aan deze vermeldingen, omdat hij 

toch naar eigen smaak zout toevoegde en volgens wat voorhanden was, de vetstof koos.  

 

Hoeveelheden en tijdsaanduidingen worden evenmin systematisch aangegeven. Niet dat ze 

geheel ontbraken. Hoeveelheden bestaan veelal uit slordige schattingen ‘luttel’, ‘hantvol’, 

‘een goet deel’, etc. Voor specerijen en suiker gebruikte men voornamelijk preciezere 

gewichtsaanduidingen ‘dragma’,‘greyn’, ‘loot’, ‘ons’, ‘pont’. Om de gewenste medische 

effecten te verkrijgen, moesten specerijen en suiker voorzichtig worden afgewogen. Zeer 

eigenaardige gewichtsaanduidingen zijn het dragme en greyn, hoeveelheden uit het Troy-

systeem. Een gewichtseenheid die voornamelijk door apothekers werd gebruikt. 102 

Specerijen en suiker werden bij de apotheker aangekocht waardoor, via deze weg, de Troy-

gewichtseenheden  het huishouden en de kookboeken bereikte. De mogelijkheid om zo’n 

exacte hoeveelheden af te meten, vraagt hiertoe de nodige instrumenten. De vermeldingen 

van deze maten in het convoluut kan tot de presumptie leiden dat dit kookboek in het 

huishouden van een apotheker of geneesheer werd gebruikt.103 Niet ieder huishouden had 

balansen en geijkte gewichten.  Sommige koks moesten daarom bedachtzaam te werk gaan 

in het afmeten van hun hoeveelheden. Een scribent van het convoluut geeft met de 

kanttekening, “Den pater noster weecht X.S. loot metten snoer” aan dat een Paternoster ook 

zijn dienst kan doen in de keuken en als gewichtje kan worden gebruikt.104  

 

 

 

 

 

Naast de gestandaardiseerde hoeveelheden zijn er aldus niet-gestandaardiseerde 

hoeveelheden. Naast de Paternoster werden ‘glas’, ‘roomerken’, ‘lepel’ als hoeveelheden 

gebruikt, maar deze glazen, kannen en lepels bestonden in verschillende formaten en 

inhouden. De gebruiker wist bij het lezen van deze eenheden naar welk recipiënt werd 

verwezen. Recepten waren geïndividualiseerd naar de gewoonten en praktijken van zijn 

gebruiker waardoor een glas als een gestandaardiseerde maat in de keuken van de gebruiker 

gold. Verder bewijst het ook dat de auteur en/of gebruiker van het kookboek zijn recepten 

                                                      
102J.M. Verhoeff. De oude Nederlandse maten en gewichten. Meertens-Instituut ,Amsterdam, 1983, pp. 13-15.  
103 Het convoluut. pp. 44-45. 
104 Het convoluut. p. 79. 
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en werk serieus nam. Hij of zij gebruikt wat voorhanden is om de bereiding zo goed mogelijk 

tot een einde te brengen en doet hierbij de moeite om deze eenheid in het recept neer te 

schrijven als een referentie voor de volgende keer dat hij of zij het recept zal gebruiken. 105 

 

De behoefte aan  meetinstrumenten verklaart eveneens het gebrek aan tijdsaanduidingen. 

Het is pas vanaf de 17e eeuw met de mechanische wetenschappen dat exacte metingen 

mogelijk worden.106 Toch doen de vermeldingen ‘anderhalf uuijr’, ‘laetet zoo een ure rusten’ 

en ‘ende latetsoe drie of vier uren sieden’ vermoeden dat er een manier voorhanden was 

om tijd vast te stellen of bij te houden. Kaarsklokken en waterklokken zou men kunnen 

hebben gebruikt, maar men drukt zich vooral in uren uit waardoor het uurlijks luiden van de 

kerkklokken evenzeer als tijdsaanduiding zou kunnen hebben gediend. Voor een kortere 

tijdsduur kan men zich uit drukken in de tijd die een bepaalde activiteit in beslag neemt, 

zoals het opzeggen van een gebed of het lopen van een bepaalde afstand. 107 Dergelijk 

methodes  zijn niet in de Zuid-Nederlandse kookboeken terug te vinden wat niet uitsluit dat 

het niet werd gebruikt. Tijdsverwijzingen zijn vrij zeldzaam en ingeval een recept er een 

bevat, is deze meestal in uur uitgedrukt. Verwijzingen naar een kleine duurtijd zijn niet terug 

te vinden waardoor de techniek om tijd uit de drukken in een activiteit niet wordt 

uitgesloten. Het deelt enkel mee dat er geen behoefte was om deze korte tijdsverwijzingen 

en de methodes om deze vast te stellen, neer te schrijven.  

 

Een vaststelling die door S. Diemer wordt gemaakt is de afwezigheid van supporters en 

controllers in de recepten. Dit zijn controlepunten, instructies waarin de auteur de kok 

waarschuwt extra oplettend te zijn bij het uitvoeren van de stap en meedeelt welke 

indicaties het succesvol uitvoeren van de instructie aangeeft.108 De afwezigheid van 

controlepunten net als het gebrek aan een exhaustieve ingrediëntenlijst, hoeveelheden en 

duurtijden maakt de kok meer afhankelijk van zijn geheugen.  Hij of zij vertrouwt op zijn 

basiskennis en zintuigen om vaststellingen en schattingen te maken. Zelfs met behulp van 

een kookboek blijft een kok koken op gevoel. 

 

Standaardisering en rationalisering 

Inhoudelijk zijn recepten heterogeen, maar in hun opbouw en structuur is er een 

homogeniteit vast te stellen waardoor er sprake is van een standaardisering. Alle recepten 

hebben een titel en hun bodytekst bestaat uit instructies die chronologisch moeten worden 

opgevolgd. Een opmerkelijke bijkomende vaststelling is de uniformiteit in formulering. Het 

werd reeds aangehaald dat recepten veelal met dezelfde instructie aanvangen ‘neempt’ of 

‘men sal nemen’. In de afsluit van de recepten blijkt er evenzeer een wederkerende 

                                                      
105 S. K. Rumsey. Op. Cit. p. 81. 
106 L. Hunt. Measuring time, making history. Central European University Press, Budapest, 2008, p. 3. 
107 M. W. Adamson. Food in medieval times. Greenwood Publishing Group, Oxford, 2004, p. 63. 
108 S. Diemer.” Recipes and food discourse in English: a historical menu.” In: C. Gerhardt et alli. (eds.). Culinary 

Linguistics. The chef's special.  John Benjamins Publishing Company, Philadelphia, 2013, p. 174. 
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uitdrukking vast te stellen: “ende dientet soo ter tafel”. Niet elk recept eindigt met deze of 

een gelijkaardige formulering, maar door de frequentie waarmee deze formulering in 

verschillende kookboeken voortkomt, kan standaardisering niet worden miskent.  In het 

keukenboek sluit een recept met “Ende dan soo draechten ter tafelen” af, “dienet met de 

panne aan de tafel” in het Brabants kookboek,  “ende soe gedient” in de verzameling 

culinaire en medicinale recepten of met “dient dat alzoo ter tafel” zoals in het Cock Bouck. 109 

 

De standaardisering is ook in de boekvorm vast te stellen. Al de kookboeken hebben een 

klein formaat, gemiddeld 210 X 150 mm, bevatten papieren folio’s die in een lederen band, 

indien deze is overgeleverd, zijn gebonden. De uniformiteit in deze boeken doet vermoeden 

dat ze ambachtelijk in grote hoeveelheden werden geproduceerd en als blanco schriften 

werden verkocht. De folio’s werden na de binding beschreven, want alle tekst is duidelijk 

leesbaar en er bevindt zich niets in de naad van het blad. Verder zijn er geen reclamen, 

custoden of signaturen terug te vinden. De volgorde van de katernen speelde bij de binding 

geen rol aangezien de folio’s nog onbeschreven waren.  

 

Deze gestandaardiseerde boeken verschijnen vanaf de 15e eeuw en dragen bij aan de 

verbreding in publiek.110 Het gebruik van papier in plaats van perkament droeg bij aan een 

daling in de boekprijs. Boeken werden steeds minder kostbaar wat het pragmatische gebruik 

van deze boeken toeliet. Steeds meer huisvrouwen konden rekenen op de hulp van een 

kookboek. Het kleine formaat van deze boekjes kwam ideaal van pas bij de uitvoering van 

hun dagdagelijkse taken, want ze waren minder log in gebruik en konden snel bij de hand 

worden genomen.  

 

 

 

 

 

Toch bleken ze niet altijd even praktisch in gebruik. Recepten waren veelal niet volgens een 

thema gegroepeerd en er waren geen hulpmiddelen om recepten snel terug te vinden. Het 

raadplegen van een werk kon hierdoor luttele minuten in beslag nemen. Langzaamaan leek 

hier verandering in te komen door de nummering van folio’s, de toevoeging van indexen en 

het ordenen van recepten. Deze rationalisering van de kookboeken doet zich vanaf het einde 

van 15e eeuw voor.111 In tegenstelling tot de standaardisering dringt deze veel trager in de 

kookboeken door.  

                                                      
109 Het keukenboek. p. 53. 

Het Brabants kookboek. f.18r. 

Culinaire en medicinale recepten. f.9r. 

Cock Bouck. f.45r. 
110 B. Laurioux. Op. Cit. p. 33. 
111 Ibidem. 
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Er waren aanvankelijk geen conventies omtrent het structureren van boeken waardoor het 

een zoektocht naar de juiste combinatie werd. In het deel B van het convoluut zijn de 

recepten volgens een bepaald thema geordend, waarbij een trefwoord in de rechterhoek op 

de rectozijde van elke folio is genoteerd. Zo kan men, uitsluitend in dit onderdeel, zoeken op 

‘verven’,‘sausse’, ‘vulsel’ en ‘roffiolen’. In het Cock Bouck zijn de recepten verdeeld onder 

vier rubrieken: vleesbereiding, taarten of pasteien, konfijten of banket, visbereidingen en 

vispasteien. De thematische ordening van recepten maakte een snellere consultatie 

mogelijk, maar men moest nog steeds verschillende folio’s doorbladeren alvorens men het 

gewenste recept veelal vond. Daarbij verloor deze structurering haar nut als enkel een deel 

van de recepten waren geordend.  

Een kookboek kan pas snel worden geraadpleegd indien er een index wordt aan toegevoegd. 

Deze kan ook zijn doeltreffendheid verliezen indien deze niet volledig is zoals in het 

secreetboeck of niet naar de correcte folio verwijst zoals de index in de verzameling culinaire 

en medicinale recepten. In het keukenboek is de inhoudsopgave volledig en correct, maar 

staat deze op een paar folio’s verspreid. De twee receptenreeksen worden namelijk door 

hun bijbehorende index gevolgd. Men moest dus op twee verschillende plaatsen in het boek 

zoeken alvorens een recept terug te kunnen vinden.  

 

Dit fenomeen van rationalisering moet daarbij niet worden overdreven, want tot ver in de 

17e eeuw bleven ongeordende boeken in omloop, zo hebben Het Brabants kookboek, 

confiseurs Flamand en het handboek van Clara Van Molle zelfs geen originele foliëring.  

Kookboeken zouden nog zeer lang hun zeer geïndividualiseerde structuur behouden. 

Ondanks het gestandaardiseerd formaat, de thematische ordening en de aanwezigheid van 

een index hadden de kookboeken een eigen methode tot raadpleging. Op de lange termijn 

zou de standaardisering en rationalisering universeler worden. 
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4 De eet- en smaakpatronen: een middeleeuwse erfenis 

Vanaf de late middeleeuwen tekent er zich in de overgeleverde kookboeken een nieuwe 

eetgewoonte af. Deze wordt gekenmerkt door veelvuldig gebruik van 

specerijenmengelingen, zoet-zure sauzen en geen onderscheid tussen zoete en zoutige 

gerechten.112 Volgens de literatuur blijft dit smaakpatroon tot het einde van 17e eeuw van 

kracht. 113 Deze continuïteit probeert men te verklaren. De voorkeur naar traditionele 

voeding zou eigen zijn aan de mens, waardoor men zich conservatief zou opstellen 

tegenover culinaire innovatie. Dit veronderstelt dat er pogingen zijn ondernomen om de 

eetpatronen te wijzigen, maar dat deze op weinig waardering konden rekenen en oude 

eetgewoonten hierdoor in voege bleven. Deze theorie is onvoldoende doorslaggevend om 

dit fenomeen te verklaren. Uit kookboeken heeft men deze eetgewoonten afgeleid 

waardoor een meer bevredigende verklaring voor de in stand houding ervan ook in dezelfde 

bronnen moet gezocht worden. In de literatuur wordt alvast verschillende factoren 

opgesomd die de selectie van de voedingswaren in de kookboeken zou hebben 

gedetermineerd. 

Om te beginnen representeren de kookboeken niet de eetgewoonten van de gehele 

vroegmoderne maatschappij. Ze werden enkel in de rijkere sociale milieus gebruikt 

waardoor ze enkel van deze groepen de smaakpatronen reflecteren. Men had niet dezelfde 

bewaringsmogelijkheden als vandaag. Hierdoor was men meer aan streek- en 

seizoensproducten gebonden en waren sommige producten enkel in geconserveerde vorm 

voorhanden. Verder zijn deze kookboeken ontstaan binnen een cultureel en intellectueel 

klimaat waarin men op een andere manier over eten dacht. Allereerst is er de humorenleer 

van Galenus, de basis van de geneeskunde vanaf de oudheid die bepaalde welke voeding 

men wel en niet mocht nuttigen.114  Volgens deze leer dient men die voedingsmiddelen te 

eten waarvan de kwaliteiten het best bij zijn of haar persoonlijke temperament aansluit. 

Koud-vochtig eten, zoals komkommer, is niet geschikt voor menselijke consumptie tenzij de 

kwaliteiten van deze voedingswaren worden aangepast door specerijen toe te voegen of het 

ingrediënt op een specifieke wijze te bereiden. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met 

de densiteit en textuur van het eten.115 Bij de consumptie van vlees en gevogelte speelt het 

geslacht en de leeftijd van het dier een belangrijke rol. De voorkeur gaat uit naar een jong 

vrouwelijk dier, omdat het warm-vochtig zou zijn.  

 

                                                      
112 B. Laurioux. “Medieval cooking.” in: J. L. Flandrin en M. Montanari (eds.). Food: a culinary history. Columbia 

University press, New York, 1999, pp. 298-299. 
113 L. Moulin. “Europa aan tafel.” In: Europa aan tafel een verkenning van onze eet- en tafelcultuur. MIM, 

Antwerpen,  1993, p. 24. Of H. Sels. Op. Cit. p. 15. 
114 W. M. Adamson. Food in medieval times. Greenwood Publishing Group, Oxford, 2004, pp. 211-212.  
115 K. Albala. Food in early modern Europe. Greenwood Publishing Group, Oxford, 2003, pp. 214-220. 
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Je bent wat je eet geldt in omgekeerde zin. Alles wat lijkt op een menselijk lichaamsdeel of in 

humorale temperamenten aansluit bij de menselijke aard is gezond. Volgens deze theorie is 

varkensvlees het gezondst, omdat dit vlees het best lijkt op dat van een mens. Daarnaast 

zouden walnoten door hun breinvorm bevorderend zijn voor de hersenen.116 In de 

werkelijkheid verschilde praktijk van theorie alsook waren deze regels voor interpretatie 

vatbaar, zoals blijkt uit een gebrek aan consensus in de contemporaine medische 

vakliteratuur. Het belang van de humoren in de keuken zou vanaf de 16e gaan afnemen, 

maar ze bleef tot in de 19e eeuw van kracht. 117 

De kerk determineerde evenzeer de voedselconsumptie, maar dit regime was niet alle dagen 

van kracht. Op vasten- en onthoudingsdagen werd de consumptie van vlees en andere 

dierlijke producten zoals zuivel en eieren verboden. Deze regels kenden geen drastische 

wijzigingen meer vanaf de late middeleeuwen, maar in sommige periodes werden ze 

strenger of afgezwakt. Alsook golden dezelfde regels uit de katholieke gebieden in de 

Protestantse. 

Op deze culturele en theoretische basis ent het voedingspatroon zich vanaf de late 

middeleeuwen. Deze culinaire traditie die zijn reflectie vindt in de overgeleverde 

kookboeken wordt aangeduid als de laatmiddeleeuwse keuken. Op basis van de 

hofkookboeken stelt Jean L. Flandrin vast dat er in de laatmiddeleeuwse keuken weinig 

nationale verschillen zijn. De inhoudelijke gelijkenissen tussen de hofkookboeken geldt voor 

hem als bewijs van een internationale keuken met kleine regionale verschillen.118 Ken Albala 

oordeelt dat deze inhoudelijke gelijkenissen tussen de hofkookboeken het resultaat zijn van 

louter kopieerwerk. Bij het opstellen van een kookboek liet men zich inhoudelijk te veel 

inspireren door andere hofkookboeken. Door zich op deze kookboeken te baseren bij het 

bestuderen van de eigentijdse eetgewoonten, zal een verkeerd beeld worden gevormd. 119 

Terence Scully vult deze gedachtegang verder aan. Hofkookboeken werden niet in de keuken 

gebruikt, ze dienden voornamelijk om de grandeur van het hof te benadrukken. Er werd een 

selectie in de gerechten gemaakt waarbij enkel de meest kostbare en bombastische 

bereidingen in de kookboeken werden opgenomen. Verder betoogt T. Scully dat 

keukenpersoneel regelmatig van werkgever veranderde. Tijdens hun carrière pikte een kok 

recepten in de ene werkplaats op en gaf ze in de volgende door. 120  

 

                                                      
116 T.Scully. The art of cookery in the middle ages. Boydell & Brewer, Suffolk, 1995, pp. 46-49. 
117 K. Albala. Ibidem. 
118 J.L. Flandrin “Internationalisme, nationalisme et régionalisme dans la cuisine des XIVe et XVe siècles”. In: 

Manger et Boire au moyen-âge: Cuisines, manières de table et régimes alimentaires, actes des colloque de Nice, 

pp. 75-76. 
119 K. Albala Op. Cit. p. 116. 
120 T. Scully.Op. Cit. pp 202-205. 
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Deze nuanceringen ontkennen niet dat hofkookboeken uit dezelfde culinaire traditie 

stammen. Ze wijzen enkel op het feit dat deze hofkookboeken geen geïsoleerde 

manifestaties van dit eetpatroon zijn. Inhoudelijke gelijkenissen zijn enerzijds het resultaat 

van een gemeenschappelijk eetpatroon en anderzijds de wisselwerking tussen 

hofkookboeken.Deze redenering geldt eveneens voor andere kookboeken die ditzelfde 

eetpatroon reflecteren. Zo heeft Gheeraert Vorselman voor zijn Eenen Nyeuwen Coock 

Boeck verscheidene recepten uit het hofkookboek Le Viandier ontleend.121 Rijke private 

huishoudens zullen daarnaast ook keukenpersoneel in dienst hebben gehad, waardoor 

uitwisseling ook hier kon plaatsvinden. 

De kleine regionale verschillen waar J.L. Flandrin het in zijn artikel over heeft, betreffen 

variaties in recepten voor de gerechten die in bijna alle hofkookboeken voorkomen. Deze 

verschillen betreffen een andere schrijfwijze van de titel en de toevoeging van andere 

ingrediënten.122 Deze verschillen zijn niet regionaal gebonden. Integendeel, zij getuigen net 

een gedeelde culinaire traditie.123 Regionale verschillen zijn er wel degelijk tussen de 

kookboeken op te merken. Door de hoge transportkosten en de snelle bederving van 

voedingswaren was men aan streekproducten gebonden. In een recept zal voor de bereiding 

van een gerecht soms andere ingrediënten worden gebruikt in vergelijking met een recept, 

voor dezelfde bereiding, uit een ander kookboek uit een andere streek. Dankzij enkele 

bewaarmethodes en de lange afstandshandel  zijn deze verschillen in de kookboeken, die 

gebruikt werden binnen een gegoed milieu, miniem. De waaier aan ingrediënten die men 

toen al tot zijn beschikking had, varieert niet veel met het huidige aanbod. De eetcultuur zou 

vanaf de 16e eeuw regionaler worden door de nationalisering van de hofkeukens. Aan het 

hof wordt er meer geëxperimenteerd, waardoor innovaties die hieruit voortkomen, worden 

toe geëigend. Elk hof zou zijn eigen kookstijl ontwikkelen waardoor de internationale keuken 

op het hoogste aristocratische niveau langzaamaan zou verdwijnen. De Italiaanse hoven 

zouden als eerste, nog voor de introductie van de tomaat, een Italiaanse kookstijl 

ontwikkelen. Dit zette andere hoven ertoe aan om zich op culinair vlak af te zetten en een 

eigen gastronomische identiteit te ontwikkelen. Vanaf de 17e eeuw zal Frankrijk onder 

Lodewijk XIV de leiderspositie van Italië innemen en de weg openen voor de 18e-eeuwse 

Franse Haute cuisine. 124   

 

 

 

                                                      
121 E. Cockx- Indestege. Op. Cit. p. 48. 
122 J. L. Flandrin. Ibidem. 
123 Zie verder: kennis, praktijk en de vorming van kookboeken. 
124 S. Mennell. All manners of food. Eating and taste in England and France from the middle ages to the present. 

Basil Blackwell, Oxford, 1985, p. 70. 
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Volgens K. Albala moet deze ontwikkeling in het ruimer kader van de staatvorming worden 

geplaatst. Staten gaan met elkaar concurreren en zich tegenover elkaar afzetten. Het is in 

deze zoektocht naar identiteit dat de nationale keuken vorm krijgt.125 Inhoudelijk wijzigt het 

eetpatroon niet, het is enkel de ervaring, de wijze waarop de maaltijd wordt genuttigd en 

geserveerd dat er veranderingen zijn vast te stellen.126     

Voorts bereiken er vanaf de 16e eeuw steeds meer koloniale producten het Europese 

vasteland. Sommige voedingswaren zoals kalkoen, maïs, tomaten, pompoen en kolen 

zouden vrij snel hun ingang vinden. Andere producten zoals chocolade, koffie en de 

aardappel werden pas vanaf de 18e eeuw aanvaard.127 

Een echt breuk kan pas vanaf de 18 eeuw worden vastgesteld, waarin grote socio-

economische veranderingen hun impact hebben op cultuur en keuken. De medische 

revolutie breekt met de klassieke dogma’s waarin de humorenleer van Galenus zit vervat. De 

Specerijenmengelingen in gerechten verliezen hun medische betekenis waardoor ze steeds 

minder worden gebruikt. Daarnaast vervangen roux en fonds, brood en azijn in sauzen. De 

uitgesproken smaken in de laatmiddeleeuwse keuken verdwijnen en maken plaats voor de 

natuurlijke smaak van de ingrediënten. De keuken van wetenschap wordt er een van smaak. 

Deze ontwikkeling loopt parallel met een homogenisering van kookboeken en een 

democratisering van de maatschappij waarin de eetpatronen van de rijke en minder 

welstellende sociale groepen naar elkaar toegroeien.128  

De eetgewoonten en de culinaire traditie die zich vanaf de late middeleeuwen ontwikkelen, 

ondergaan geen drastische veranderingen voor de 18e eeuw. Aan de aristocratische hoven 

wijzigt enkel de ceremonie van de maaltijd, maar worden de gerechten niet inhoudelijk 

aangepast. Evenmin zorgen de nieuwe koloniale producten voor een shift in het 

voedingspatroon. De culturele en intellectuele basis blijft intact. Zonder een verschuiving in 

de culturele onderbouw, zal een cultureel gebeuren zoals eten niet veranderen. 129 Het 

eetpatroon dat zich vanaf de late middeleeuwen aftekent, blijft daarom van kracht tot het 

einde van de 17e eeuw. De keuken van de late middeleeuwen is eigenlijk een premoderne 

keuken. 

In de volgende rubrieken zal er worden gekeken hoe dit premodern eetpatroon zich in de 

Zuid-Nederlandse kookboeken manifesteert.  

                                                      
125 K. Albala. Op. cit. p. 216. 
126 B. K. Wheaton. Savoring the past: the french kitchen en table from 1300 to 1789. university of Pennsylvania 

press, Pennsylvania, 1983, p. 27. 
127 K. Albala. Op. Cit. p.20 en pp. 26-30. 
128 S. Mennell. Op. Cit. p 133. 
129 L. Moulin. Op.Cit. p. 23. 
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4.1 Vlees en gevogelte 

Vlees en gevogelte worden onder dezelfde rubriek behandeld, omdat de vleestoepassingen 

weinig met die voor gevogelte verschillen. Tevens is er in de kookboeken geen bewijs terug 

te vinden dat een onderscheid tussen beide wordt gemaakt. In het Cock Bouck worden zowel 

de gevogelte als vleesbereidingen onder de titel ’Alle soorten van vleeschtourten, pasteyen, 

taerten en rafoelen’ gesorteerd.130 

 

Uit de inhoud van de recepten blijkt dat vlees het hoofdbestanddeel van de maaltijd is. De 

meeste recepten dienen ter bereiding van vlees of ter bereiding van de saus die het  

vleesgerecht dient te vergezellen. Het Cock bouck, het convoluut, Het handboek van Clara 

Van Molle, de verzameling culinaire en medicinale recepten en het keukenboek bevatten 

bijna uitsluitend recepten voor gevogelte en vleesgerechten. In de andere kookboeken zijn 

deze recepten niet afwezig, maar zijn ze geringer in aantal. De kookboeken waarin vlees en 

gevogelte de belangrijkst componenten zijn, zullen voornamelijk voor de bereiding van deze 

voedingswaren zijn aangewend. 

 

De grote variëteit aan vlees- en gevogeltesoorten die in deze kookboeken wordt vastgesteld, 

is zeer opmerkelijk. De verschillende vleessoorten zijn dit kalf, rund, schaap, geit, varken, 

konijn, haas en venisoen. Voor het gevogelte is dit kip, patrijs, kalkoen, eend, duif, fazant, 

vink, snip, spreeuw, gans, zwaan, reiger en pauw. Een vreemde vogel in het rijtje is kalkoen. 

Slecht één recept is voor dit gevogelte gevonden, maar levert toch het bewijs dat nieuwe 

Amerikaans koloniale producten reeds vanaf de 17e eeuw hun ingang in de kookboeken 

vinden en snel worden aanvaard.131 

Op basis van de Zuid-Nederlandse recepten lijken de grootste favorieten kalf en kip te zijn, 

omdat er een groter aantal recepten aan de bereiding van dit gevogelte en vlees zijn 

toegewijd. Kippen waren goedkoop en door thuisteelt kon de aanvoer van kippen worden 

verzekerd. Enkel in recepten voor kip komt de geslachtsvoorkeur van het dier tot uiting. 

Hoenderen en kapoenen werden geliefkoosd, want hun vlees is sappiger en hierdoor 

conform aan de humorenleer die warm-vochtig vlees aanraadt. Kalf daarentegen wordt als 

vleessoort minder geprezen, want volgens de leer van Galenus is varkensvlees het gezondst. 

Varkensvlees duikt echter zeer weinig in de kookboeken op. In het convoluut zijn slechts vijf 

van de 430 recepten aan varken toegewijd. Dit zijn drie recepten voor worst, één voor spek 

en één voor gebraad.132 H. Sels stelt hetzelfde fenomeen bij de gedrukte kookboeken vast en 

probeert hiervoor een verklaring te vinden. Varkensvlees is volgens haar te min voor de rijke 

doelgroepen van deze kookboeken of de bereidingen voor varken worden verwacht door de 

kok uit het hoofd gekend te zijn.133 

                                                      
130 Cock Bouck. f.15r. 
131 Confiseur Flamand. f.73r. 
132 Convoluut . p. 12, 61, 86, en 126. 
133 H. Sels. Op. Cit. p. 17. 
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In het Secreetboeck staan er weinig vleesgerechten, slechts elf van de 70 recepten. Van deze 

elf recepten zijn er al vier aan varkensvlees toegewijd waardoor het de meest gebruikte 

vleessoort in dit kookboek is. Het gaat voornamelijk om recepten voor tweede keus vlees 

zoals varkenspoten, varkenskop of organen en recepten voor worst, zoals er in het convoluut 

ook enkele zijn terug te vinden. De hypothese dat varkensvlees te min was voor de rijkere 

groepen kan met de aanwezigheid van recepten voor minder edele vleesdelen verworpen 

worden. Door de complexiteit van de varkensrecepten die in de kookboeken staan 

neergeschreven, kan er worden besloten dat de meeste varkensbereidingen uit het hoofd 

geleerd werden. Mogelijks verklaart dit ook waarom vooral kostbare en vreemde 

vleessoorten in kookboeken opduiken. Deze gerechten werden enkel occasioneel geserveerd 

waardoor men voor de bereiding van deze gerechten niet dezelfde ervaring had als bij de 

meer dagdagelijkse schotels. 

 

Onder de kostbare vleessoorten wordt naast kalf vooral wild gerekend. Recepten voor 

everzwijn, haas, konijn en venisoen zijn in de Zuid-Nederlandse kookboeken niet 

uitzonderlijk. Venisoen springt als wild meteen in het oog. Deze term wordt in de 

bronuitgaven en in het Middelnederlandsch woordenboek vertaald naar wildgebraad.134  Met 

wildgebraad als vertaling zou venisoen de enige ongespecificeerde vleessoort in deze 

kookboeken zijn. De vertaling naar wildgebraad biedt daarom geen soelaas. Er moet dus op 

zoek worden gegaan naar de mogelijke wilde vleessoorten waarnaar venisoen kan verwijzen.  

Het gaat alvast om grootwild, omdat enkel uit deze dieren gebraden kunnen worden 

gesneden. De enigste mogelijkheden die hierdoor overblijven, zijn everzwijn en hert. Er zal 

vervolgens in de kookboeken moeten op zoek worden gegaan naar recepten waarin één van 

deze twee vleessoorten worden vermeld om eventueel één van beide uit te sluiten of aan te 

duiden als venisoen. In het convoluut duiken naast vijf recepten voor varken, twee recepten 

voor zwijn op.135 Dit verschijnsel kan op twee manieren worden verklaard. Enerzijds kan het 

verschil zich op taalkundig niveau bevinden waardoor zwijn een ander woord is voor varken. 

De twee recepten voor zwijn uit het convoluut houden in dit geval een bereiding voor varken 

in. Anderzijds kan de scribent met varken en zwijn twee verschillende diersoorten bedoelen, 

het everzwijn en het tamme varken. In dit geval houden de twee zwijnrecepten een 

everzwijnbereiding in. Dit onderscheid is echter in geen enkel ander kookboek terug te 

vinden waardoor deze stelling niet kan worden onderbouwd of weerlegd.  

Als er wordt gekeken naar de vermelding van hertenvlees in kookboeken kan meteen het 

recept voor venisoen uit Keukenboek worden aangehaald. Het enige recept waarin 

hertenvlees wordt vernoemd: “ venysoen herten ende hynden gesoden…”136  

 

 

                                                      
134 Middelnederlandsch woordenboek. Online consulteerbaar. < gtb.inl.nl> geraadpleegd op 17.06.2014. 
135 Convoluut. p. 52 en 55. 
136 Keukenboek.f.9r. 
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De receptentitels in het Keukenboek staan niet op een afzonderlijke regel en gaan in de tekst 

van het recept op. Hierdoor kan venysoen de titel van het recept zijn of een onderdeel in de 

opsomming van ingrediënten zijn. Ingeval van een opsomming zou venysoen naar everzwijn 

kunnen verwijzen, maar in de context van dit kookboek lijkt venysoen als titel de meest 

plausibele uitkomst. Venysoen is hierdoor de naam voor de bereiding van herten- en 

hindegebraad en verwijst dus naar hertenvlees. ‘Venison’ is ten slotte Engels voor hert. 

 

Naast kalf werd eveneens rund gegeten, maar net zoals geit en schaap is het niet zo’n 

geliefde vleessoort. Een reden voor dit grote contrast met vandaag, waar rood vlees net een 

deicatesse is, kan bij de bereiding van dit vlees worden gezocht. Van cuissons of bakwijzen 

was er nog helemaal geen sprake. Uit gezondheidsoverwegingen moest vlees volledig 

doorgaard zijn en volgens de humorenleer moest vlees steeds worden gekookt om de 

gezonde warm-vochtige kwaliteit ervan te garanderen. Vlees onderging daarom twee 

bereidingen. Allereerst, werd het gekookt zodat het volledig kon garen zonder zijn sappige 

eigenschappen te verliezen. Dit proces maakte van het vlees een grijze smurrie die men er 

weer appetijtelijk  deed uitzien door het vlees  in een vetstof of aan het spit te braden. Dit is 

een goede bereiding voor vleessoorten zoals kip, varken en kalf die na het koken nog steeds 

mals en sappig zijn, maar nefast voor rundvlees die taai en vezelig wordt  indien het niet 

voor enkele uren wordt gekookt. Het ontbrekende succes voor geit en schaap is 

waarschijnlijk nog steeds dezelfde reden als die van vandaag. Geit- en schapenvlees hebben 

een zeer uitgesproken smaak en verspreiden een onaangename geur. Lamsvlees heeft deze 

eigenschappen nog niet, desondanks komt het niet in veel kookboeken voor.  

Naast koken en braden werd vlees verwerkt in stoofpotjes, pasteien en raffioelen 

(ravioli/pierogi). Deze verschillende bereidingswijzen zijn terug te vinden in de tussentitel 

van het Cock Bouck:  “Alle soorten van vleeschtourten, pasteyen, taerten en rafoelen”137. Het 

eerste hoofdstuk van Cock Bouck bevat alle gebraden, maar heeft geen oorspronkelijke titel. 

W.L. Braekman zou dit deel in zijn uitgave “alle soorten vlees dat gesoden en gebraden 

wordt”noemen.138 

De meest bijzondere, maar extravagante bereidingen waren voor pauwen, zwanen en 

reigers. Deze dieren werden gekookt en gebraden, zoals de kunst het voorschrijft, maar 

werden daarna in hun gevederde huid genaaid en als opgezette dieren de eetzaal binnen 

gedragen. In het convoluut staan er recepten voor zwaan en reiger, maar er wordt niet 

vermeld dat ze achteraf in hun ‘jasje’ worden gestopt.139 Deze imposante vogels werden 

enkel vanuit sociaal vertoon op het menu geplaatst, want hun vlees is te droog en taai om 

smakelijk genoemd te worden. Naast de humorenleer bepaalde eveneens sociaal prestige de 

keuze en de bereiding van het vlees.  

                                                      
137 Cock Bouck. f15r. 
138 W. L. Braekman. Een Antwerps kookboek voor “ leckertonghen”. Stadsdrukkerij Antwerpen, Antwerpen, 

1995, pp. 29-30. 
139 Het convoluut. pp.50- 51.  



 

 

44 

44 

4.2 Vis 

Net zoals bij het vlees is er in de kookboeken een grote diversiteit in vissoorten terug te 

vinden. Men at baars, snoek, brasem, paling, karper, lamprei, bruinvis, zalm, kabeljauw, 

schelvis, steur, rog, schol, garnalen, mosselen, kreeften en krab. Zowel zoetwater- en 

zoutwatervissen als schelp- en schaaldieren. De consumptie van al deze vissen kan niet als 

evident worden beschouwd. De dure en trage transportmogelijkheden konden geen 

dagverse vis in het binnenland verzekeren, waardoor met zekerheid kan worden gesteld dat 

het merendeel van de zoutwatervissen in geconserveerde vorm werden gekocht. Haringen 

en kabeljauw werden al vanaf de vroege middeleeuwen door Scandinavische vissers op de 

boot in zout gelegd.140  In het convoluut wordt het gebruik van gezouten vis expliciet 

vermeld, zo bevat dit kookboek een recept om gedroogde kabeljauw, ‘om stockvis te reijden 

in den vasten’.141 In tegenstelling tot wat deze kookboeken doen denken, zal gezouten vis 

vrij frequent gebruikt zijn. Toch moet verse zoutvissen ook voorhanden geweest zijn, want 

het Cock bouck bevat namelijk een recept voor ‘versche eelbot gebraden’ en een recept voor 

‘bollekens van versche zalm ende cabillau’.142  

Dit proces van drogen en zouten kan in de keuken snel worden omgekeerd door de vis in 

een vloeistof te laten weken waardoor ze terug sappig en minder zoutig wordt. In het recept 

voor stokvis uit het convoluut geeft de scribent aan dat de gedroogde vis eerst moet worden 

geweekt alvorens deze te bereiden: “ nemet den stockvis als hij gheweijct is …”.  

Zoetwatervissen, schelp- en schaaldieren konden vers worden aangekocht. In sommige 

recepten wordt soms zelf meegegeven hoe een vis dient gedood te worden: “Neempt die 

lampreien al levend, …soe trecket haar die tonghe uut, sij brayet te bat, dan ghiet daer heet 

water op, ende scheut haer dat vel af.”143 De levende vissen werden allicht uit een nabij 

waterbekken gevist en in een waterbassin in leven gehouden. Van deze vissen was de 

versheid op z’n minst gegarandeerd. 

 

Ondanks de grote variëteit in vissoorten zijn het aantal verschillende visbereidingen heel wat 

beperkter. In vergelijking met het vlees worden vissen veelal op hun geheel bereid en zelden 

verwerkt tot vullingen of pasteien. Dit wordt beaamd door het Cock bouck waar de rubriek 

voor “Allederande maniere ofte soorten van vispasteyen te maecken, tourten ofte 

dierghelicke”144 slechts vijf recepten bevat. Uit de kostbare vissoorten zoals zalm, schol, 

paling, bruinvis en steur blijkt nogmaals dat deze kookboeken tot een rijk doelpubliek waren 

gericht.145  

                                                      
140H.  Stam. Haring. Meulenhoff boekerij, Amsterdam, 2011, p. 9. 
141 Convoluut. p. 83. 
142 Cock Bouck. f.47r. 
143 Convoluut. p. 63. 
144 Cock Bouck. f.53r. 
145 K. Albala. Op. Cit. pp. 71-72. 
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Niet dat iedereen binnen dit publiek evenveel van vis hield, stelt H. Sels vast. 146  Zo zijn er in 

allebei de kookboeken van Gheeraert Vorselman en Anthonius Magirus geen visrecepten 

terug te vinden. G. Vorselman licht dit kort toe “Omdatter vele zijn die niet geerne vis 

eten.”147, A. Magirus  geeft een andere argumentatie, “Altoos vlees t’ eten is seer onghesont: 

vele vis eten, is noch ergher: hij slibbert door een mensch lijf al oft  hij op schrickschoenen 

rede.”148 De meest verklaarbare reden voor de afwezige visrecepten in beide kookboeken is 

het feit dat beide heren geen vis lusten. Het fragment uit Koockbouc oft familieren 

keukenboec bezorgt niet alleen een inkijk in de persoonlijke smaakappreciaties van zijn 

auteur, maar eveneens brengt het de eigentijdse medische kijk op vis aan het licht. Een 

gezond persoon dient de voedingswaren te eten waarvan de kwaliteiten het best bij zijn of 

haar aard aansluiten. Vanwege dit principe wordt in de medische boeken over 

voedingskunde warm-vochtige ingrediënten aangeraden. Vlees valt voornamelijk onder deze 

categorie, toch zegt A. Magirus dat vlees ongezond is. Een verklaring hiervoor wordt door 

Terence Scully in de etymologieën van Isidorus Van Sevilla gevonden waarin het belang van 

de vasten wordt bepleit.149 Isidorus betoogt hierin dat het nuttigen van vlees tot immoreel 

gedrag zou leiden. Een goede christenen eet het daarom beter in beperkte mate. De warme 

aard van vlees zou het sanguine of het cholerische temperament aanwakkeren die tot 

buitensporigheid leidt. Deze Christelijke feiten, zoals Isidorus zelf aangeeft, vinden hun 

oorsprong in de theorie van Galenus. Als geneesheer zal A. Magirus zich op ditzelfde principe 

gebaseerd hebben.  

 

Vis leek geen goede vleesvervanger te zijn, want zoals A. Magirus reeds meedeelt, zou vis 

nog ongezonder zijn dan vlees. Volgens de humorenleer wordt vis als een variant op vlees 

beschouwd, maar door zijn structuur en koud-vochtige natuur zou het verstoppingen 

kunnen veroorzaken bij de mens. Over de precieze gevolgen van visconsumptie bestaat er in 

de eigentijdse medische literatuur debat: het zou slecht te verteren zijn, het maakt een 

mens dorstig of het stimuleert de aanmaak van flegmatische humoren.150  Deze negatieve 

effecten zouden kunnen worden voorkomen door specerijen of citroen toe te voegen en 

door de vis te bereiden waarbij de koude aard naar een warme wordt omgezet. Indien men 

toch vis moest eten, koos men beter voor zoetwatervissen uit helder water.151 Alen zoals 

prik, paling en lamprei werden gemeden, want deze dieren zouden uit afval en rottend 

materiaal ontsproten.152 De omgeving van het dier had een impact op de eigenschappen van 

het vlees die bij consumptie op de mens zou kunnen inwerken. 

                                                      
146 H. Sels. Op. Cit. p. 23. 
147 G. Vorselman. Eenen Nyeuwen Coock Boeck. Antwerpen, 1560, II 2. 
148 A.Magirus. Koockbouc oft familieren keukenboec. Leuven, 1612. F. E7 r. 
149 T. Scully. Op. Cit. p 59. 

Isidoris Hisalensis episcopi Etymologiarum sive originum libri XX. Scriptorum Classicorum Bibliotheca 

Oxoniensis. W. M. Lindsay (ed.).  Clarendon, Oxford, 1962, VOL II, XX. 2,22.  
150 M. W. Adamson. Op. Cit. pp 39-40. 
151 Ibidem. 
152 K.Albala. Op. Cit. p 221. 
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4.3 Sauzen 

In de kookboeken maken het vlees of vis veelal het belangrijkste deel van een gerecht uit, 

toch lijkt het vrij duidelijk dat in de recepten de aandacht voornamelijk uitgaat naar de 

bijbehorende sauzen. Deze vaststelling geldt niet voor de kookboeken waar de nadruk ligt op 

confiserie, konfijten, taarten, pasteien en groentebereidingen m.a.w niet voor Confiseur 

Flamand, het Brabants kookboek, het Secreetboeck  en het Antwerps receptenboekje . 

Enkel in de kookboeken waar vlees- en visbereidingen de inhoud uitmaken gaat er veel 

aandacht naar de sauzen uit. Om even kort te recapituleren, dit is voor de handgeschreven 

en gedrukte kookboeken: het keukenboek, het convoluut, Cock bouck, de verzameling 

culinaire en medicinale recepten, het handboek van Clara Van Molle, Thomas Van der Noots 

Een notabel boecxken van cokereyen, Gheeraert Vorselmans Eenen Nyeuwen Coock Boeck, 

Karel Baten z’n Eenen seer schoonen ende excelenten Cock-boeck en Koockbouc oft 

familieren keukenboec van Anthonius Magirus. 

 

In het convoluut wordt de bereiding voor een saus omschreven: “der sausen marieren jnt 

ghemeyn sijn wijn ende broet och mandellen edijck ende cruijt wat brot men doer slaen wijl 

dat salmen jerst ghedrucht hebben ende dan stoten of ghewyt dair nae salmen als kairt slaen 

doer een sermijn soe en pappet nije”153 Een saus bestaat voornamelijk uit wijn, brood, 

amandelen, azijn en cruijt. In de sausrecepten worden amandelen in mindere mate voor 

sauzen gebruikt niettemin hier het tegendeel wordt gesteld. Wijn en azijn worden even vaak 

afzonderlijk gebruikt of vervangen door verjus, een azijn van onrijpe vruchten. In sommige 

recepten wordt de wijn en azijn vervangen door of aangevuld met vleesjus. Het duikt 

sporadisch in kookboeken op, maar in het Koockbouc oft familieren keukenboec van 

Anthonius Magirus wordt het frequent gebruikt. H. Sels ziet dit als de eerste tekenen van 

verandering, de eerste stappen naar de moderne keuken waarin brood en wijn volledig zijn 

vervangen door fonds en roux.154  Onder cruijt worden specerijen en kruiden begrepen. Elke 

saus wordt met specerijen afgewerkt, kruiden worden minder gebruikt niettegenstaande dat 

dit varieert van kookboek tot kookboek. In deel C van het convoluut wordt er bijna in elk 

recept kruiden vermeld en het gebruik ervan ligt in vergelijking met voorgaande delen veel 

hoger.  

 

Deze onregelmatigheid kan voortkomen uit de persoonlijke smaak van de auteur of door de 

functie van het kookboek als geheugensteun. De kok wist misschien uit het hoofd welke 

kruiden hij de saus diende toe te voegen, waardoor hij of zij het niet nodig achtte om dit op 

papier te zetten. De meeste vernoemde kruiden zijn  inheemse kruiden zoals peterselie, 

rozemarijn en salie. Men kon ze in de tuin of binnenshuis kweken, waardoor de kok ze altijd 

binnen handbereik had.  

                                                      
153 Convoluut. p.2.  
154 H. Sels. Op. Cit. pp. 24-25. 
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De aanvoer van kruiden was in tegenstelling tot specerijen meer seizoensgebonden, maar 

door ze te laten drogen, kon men er het hele jaar door gebruik van maken. In de kookboeken 

is er geen bewijs terug te vinden dat kruiden werden gedroogd, maar door het grote aantal 

andere bewaringsmethodes die wel in de kookboeken zijn terug te vinden, is het plausibel 

dat in de praktijk kruiden eveneens werden gedroogd. Het droogproces is vrij eenvoudig 

waardoor het niet de moeite loonde om dit neer te schrijven. 

 

Suiker wordt vrijwel aan elke saus toegevoegd, toch wordt suiker in bovenstaand recept niet 

vermeld. De reden hiervoor is de categorisering van suiker onder specerijen. Beide 

producten zouden medische krachten hebben, werden bij de apotheker gekocht, waren 

exotische producten en duur. Suiker en specerijen hadden dezelfde status en herkomst 

waardoor het  vrij begrijpelijk is dat suiker als een specerij werd beschouwd. Het 

onderscheid tussen zoet en zout werd nog niet gemaakt. Suiker en zout werden veelal aan 

hetzelfde gerecht toegevoegd. In de recepten waarin hoeveelheden zijn terug te vinden, 

wordt suiker in grote dosissen aan de saus toegevoegd: “ende laetet soe sieden [koken] 

ende doen daer op…drie vierdel pont suijckers…”155 Afhankelijk van de gewone of de 

medische Gentse pond die hier gebruikt wordt, bedraagt het gewicht suiker tussen 242 en 

322g.156 Deze grote hoeveelheid suiker zal in combinatie met wijn of azijn een zoet-zure 

smaak aan de sauzen hebben gegeven. Zout wordt zelden met een hoeveelheid aangeduid 

en komt zelfs zeer weinig in de recepten voor. A. Magirus legt dit uit: “Van ’t sout en spreke 

ic knievers niet: het moet over al na discretie y ghedaen worden.”157 Deze laatste regel geldt 

evenzeer voor andere ingrediënten waarvan de hoeveelheid niet is aangegeven. 

 

Sauzen kregen veelal geen naam waardoor sausrecepten titels hebben als “de sausse over 

een gebraden conin”, “een bruyn sause op venezoen”, “een sause op een gebraden capoen”.  

In sommige gevallen kreeg de saus toch een naam, deze werd dan afgeleid uit een specerij in 

de saus, zo was  “kommeney” een saus met komijn en “poverade” een saus met peper. Het 

specerij waarnaar de saus werd vernoemd, was niet het enigste toegevoegde specerij, maar 

zal de saus zijn naam ontlenen aan de overheersende smaak van dat specerij. Op basis van 

de titel wist de kok dat zijn of haar saus naar dat specifieke specerij moest smaken. 

 

De toevoeging van specerijen aan sauzen mag niet in de huidige bedoeling van 

smaakversterker worden gezien. Door hun hoge kostprijs zullen specerijen als statusmiddel 

gebruikt zijn, maar het is voornamelijk in het kader van de humorenleer dat de toepassing 

ervan moet worden geplaatst. Specerijen werden aan gerechten toegevoegd met de 

bedoeling hun kwaliteiten eraan af te geven.  

 

                                                      
155 Culinaire en medicinale recepten. f.12r. 
156 J. Verhoeff. Op. Cit. p. 119. 
157  Antonius Magirus. Op. Cit. F.B4 v.  
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Het droge ingrediënt, met name de specerijen werden in een vochtige substantie, de saus 

gedaan. De saus werd hierdoor het middel die de nodige kwaliteiten aan het gerecht 

bezorgde.158 T. Scully die deze theorie formuleerde, baseert zich hiervoor op de interpretatie 

van het Latijnse werkwoord temperare. Een begrip dat in verschillende recepten voorkomt 

waaronder  een recept voor compost in het keukenboek “ ..hebt dan soffraen, caneele, 

ghighebare, naglen, al wel ghewreven, tempert met goeden mostaerde, ghemaect van wijn… 

“.159 Hij stelt vast dat in de meeste transcripties temperare of varianten hierop worden 

getranscribeerd naar mengen of vochtig maken. Dit zou fout zijn, want argumenteert hij, 

indien de auteur dit bedoelde dan zou hij of zij hiervoor een beter, duidelijk woord hebben 

gekozen waarvan de betekenis minder dubieus is. Temperare zou volgens T.Scully verwijzen 

naar de humorale temperamenten. 160  Droge specerijen zullen daardoor uitsluitend bij een 

vloeistof worden gevoegd om de vochtige kwaliteit van het bijhorende gerechten te 

temperen en deze in evenwicht te brengen met de vochtige kwaliteit van de mens. Een 

maaltijd diende vanuit dit opzicht te gezondheid te bevordering.161  

 

Deze vaststelling kan met nog een voorbeeld uit eigen onderzoek worden ondersteund. 

“ende legget den vorscreven mersvijn [in de pepersaus] ende laet dat al gader sijeden een 

luttel tijts op dat cruijt sij macht nijet en verlyese”162 Specerijen lijken op basis van dit 

fragment uit het convoluut kwaliteiten, macht te bezitten. Doordat het meerzwijn of bruinvis 

in de gekruide saus wordt opgekookt, lijkt het de intentie van de kok te zijn om deze 

kwaliteiten aan de bruinvis over te dragen. Vanuit het fragment zelf kan niet worden 

afgeleid wat er wordt bedoeld met macht.  Als de redenering van T. Scully wordt gevolgd is 

het onwaarschijnlijk dat met macht, smaak wordt bedoeld als hiervoor een concreter woord 

bestaat en het woord ‘smaak’ in verscheidene andere kookboeken opduikt. Daar komt nog 

bij dat specerijen in het koken hun smaak niet verliezen waardoor macht als humorale 

temperament als laatste mogelijkheid overeind blijft. De mogelijkheid dat specerijen hun 

kwaliteiten kunnen verliezen, is frappant. Nergens, evenmin in de literatuur is een 

gelijkaardig opvatting terug te vinden. De auteur zou met het verliezen van de macht 

misschien bedoelen dat door langdurig koken in een vocht specerijen hun droge kwaliteiten 

zouden kunnen verliezen. Is er een moment in het kookproces waar specerijen ophouden 

een droge kwaliteit te hebben en niet langer zouden inwerken op de vochtige kwaliteit van 

het gerecht? Zou de overdracht van kwaliteiten wederkerig kunnen zijn waardoor specerijen 

na langdurig contact met een vloeistof een vochtige kwaliteit zou kunnen bekomen? Op het 

eerste zicht lijkt niets deze redevoering te weerleggen, maar er zijn evenmin bewijzen terug 

te vinden die dit kunnen ondersteunen. 

                                                      
158 T. Scully. “Tempering medieval food.” in: M. W. Adamson (ed.). Food in medieval times: a book of essays. 

Greenwood Publishing Group, Oxford, 2004, p. 4. 
159 Keukenboek.f.3v. 
160 T. Scully. Op. Cit. pp. 5-6. 
161 Ibidem. p. 9. 
162 Convoluut.p. 65. 
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4.4 Specerijen en kruiden 

Het veelvuldige gebruik van specerijen in de gerechten is een van de belangrijkste 

kenmerken van de premoderne keuken. Dit verschijnsel duikt op vanaf de 14e eeuw in de 

eerste hofkookboeken, niet toevallig net wanneer specerijen als handelsproduct zijn 

hoogtepunt in de lange afstandshandel bereikt. De grote waaier aan specerijen die 

regelmatig zijn gebruikt, is opvallend; gember, saffraan, kruidnagel, kaneel, komijn, foelie, 

anijs, muskaatnoot, kardemom, peper, meleguetta peper en lange peper. Suiker kan aan dit 

rijtje worden toegevoegd, want zoals hierboven reeds werd vermeld, werd suiker onder de 

categorie van specerijen geplaatst. Rietsuiker was net als de specerijen een exotisch product 

dat met de langeafstandshandel naar Europa werd gebracht en zijn toepassingen zowel in de 

keuken als in de geneeskunde had. Verder werd er geen onderscheid gemaakt tussen zoete 

en zoute gerechten waardoor er geen reden is om suiker als een afzonderlijk condiment te 

beschouwen. Suiker zel samen met de specerijen behandeld worden. Zout wordt echter niet 

als een specerij beschouwd. Het is een van de enige ingrediënten die louter als smaakmaker 

aan het gerecht worden toegevoegd en zoals Anthonius Magirus het bevestigt, zou het 

eveneens zeer frequent zijn gebruikt.  

 

Specerijen zouden in hun streken van herkomst als bewaarmiddel  of als middel om de 

bedorven smaak van vlees te verdoezelen, gebruikt worden. Deze verklaring is binnen de 

West-Europese context niet houdbaar. Bij deze bevinding die J. L. Flandrin maakt, vindt dit 

onderzoek aansluiting.  Allereerst worden specerijen in Europa niet gebruikt om bederfbaar 

voedsel te bewaren. Men bewaart voeding door ze te drogen, te zouten of in te leggen in 

olie, azijn of honing. Indien deze bederfbare voedingsmiddel geen bewaringsproces 

ondergingen, werden ze zo snel mogelijk genuttigd. Daarbovenop zouden de gegoede 

sociale groepen die de financiële capaciteiten hadden om specerijen aan te kopen, bedorven 

voedsel weggooien en vervangen. 163 Specerijen waren duur waaruit de redenering zou 

kunnen volgen dat aan het gebruik van een exotisch luxeproduct enige sociale distinctie zou 

zijn verbonden. Dit zal als factor mee hebben gespeeld in de aankoop en gebruik van 

specerijen, maar het is niet het primaire doeleind ervan. Sociale distinctie, zoals J. L. Flandrin 

verder aanvult, vond zijn reflectie eerder in de variëteit en de hoeveelheid gebruikte 

specerijen.164  

 

 

 

 

 

 

                                                      
163 J.L. Flandrin. “Seasoning, cooking and dietetics in the late middle ages.” in: J. L. Flandrin en M. Montanari 

(eds.). Food: a culinary history. Columbia University press, New York, 1999, pp 213-214. 
164 Ibidem.  
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Voordat specerijen als aromaat werden gebruikt, dienden ze therapeutische doeleinden.  

Specerijen hadden, zoals reeds meerdere malen werd aangehaald, humorale kwaliteiten die 

de temperamenten van de voedingswaren waaraan de specerijen werden toegevoegd, 

altereerden. De tempering van de voedingswaren moest er voor zorgen dat een maaltijd de 

gezondheid van de verbruiker zou ondersteunen. Specerijen dienden vlees beter verteerbaar 

te maken waardoor aan de saus die het vlees zou vergezellen specerijen werden 

toegevoegd. In het algemeen werden van alle aromatische planten waaronder ook kruiden, 

verondersteld dat ze warm van aard en dus medisch stimulerend waren. Toch stelt 

Aldobrandino van Sienna in zijn Regimen Corpus, de bron waar J. L.Flandrin zich voor deze 

stelling op baseert, dat de exotische specerijen een verfijndere, subtielere werking hadden 

en betrouwbaarder waren.165 Kruiden worden in de Zuid-Nederlandse kookboeken vaak in 

combinatie met specerijen teruggevonden. Peterselie, rozemarijn, knoflook, kervel, salie, 

munt, basilicum, marjolein, venkelzaad en hyssop werden gebruikt. De medische waarde van 

kruiden worden aangetoond door het gebruik ervan in medische recepten; “ teghen de 

hoest ende vercautheit. Neempt … ijpse (hyssop), … calischehout, … vinkoelzaat,…”166 en hun 

vermelding tussen specerijen, “ ende neempt dit… sofferaen ende kaneel, gember ende een 

luttel peepers, selve [salie], petercellie,…”167 Kruiden worden in tegenstelling tot specerijen 

uitzonderlijk aan sauzen toegevoegd, maar eerder aan taarten en pasteien. 

 

Het culinaire gebruik van specerijen vanaf de late middeleeuwen zou volgens B. Laurioux 

geen nieuw fenomeen zijn, maar het resultaat van een geleidelijke evolutie die reeds in de 

late oudheid aanvangt. Het oudste overgeleverde kookboek, Apicius’ re coquinaria opgesteld 

aan het einde van de 4e eeuw vermeld slechts twee exotische specerijen, peper en silphium. 

Verder werden er Inheemse kruiden gebruikt om gerechten op smaak te brengen. Met 

uitzondering van re coquinaria zijn er tot in de 14e eeuw geen kookboeken terug te vinden 

waardoor B. Laurioux voor zijn onderzoek ook ingrediëntenlijsten en medische traktaten 

moest aanwenden.168 Op basis van deze bronnen beweert hij dat er aanvankelijk specerijarm 

werd gegeten. Een langzame evolutie waarin de variëteit en het verbruik van specerijen 

toeneemt, zou vanaf de 5e eeuw beginnen af te tekenen. Deze ontwikkeling zou volgens hem 

een culminatiepunt in de 14e eeuw bereiken.169 Hoe de evolutie na dit punt verder verloopt, 

deelt B. Laurioux niet mee.  

 

                                                      
165 Ibidem. pp. 316-317. 
166 Culinaire en medicinale recepten. f.37v. 
167 Convoluut. p. 51.  
168 In 2013 werd het voorlopig oudste kookboek uit de middeleeuwen ontdekt. Het kookboek afkomstig uit de 

kathedraal van Durham werd opgesteld in 1140. Het zou gaan om een verzameling van recepten die deel 

uitmaken van een groter medisch traktaat. Een deel van de recepten werden reeds uitgegeven: 

G.Gasper et alli.  Zinziber: Sauces from Poitou Twelfth-century culinary recipes from Sidney Sussex College, 

Cambridge, ms 51. Prospect books, Oxford, 2014, 128 P. 
169 B. Laurioux. “ L’usage des épices dans l’alimentation médiévale.” In : médiévales. 5, (1983), pp. 16-17. 
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Op basis van de Zuid-Nederlandse kookboeken waarvan de oudste dateert uit de 15e eeuw 

lijkt deze praktijk in de komende eeuwen verder te worden gezet. Het assortiment 

specerijen is kleiner, 12 in plaats van 25 verschillende soorten, maar ze worden nog even 

frequent genuttigd.170 Specerijen worden vooral als mengeling aan gerechten toegevoegd. 

Recepten die maar één of twee specerijen vermelden komen weinig voor en veelal is dit dan 

suiker en/of kaneel in taartrecepten. Recepten zonder specerijen zijn uitzonderlijk: één in 

het convoluut, één in de verzameling culinaire en medicinale recepten en drie in het Cock 

bouck.171 Waarschijnlijk gaat het om toevalligheden waaraan weinig draagkracht kan worden 

gegeven.  

 

In de recepten uit de Zuid-Nederlandse kookboeken zijn gember en kaneel de vaakst 

vermelde specerijen, daartegenover staat zwarte peper dat nog zeer weinig lijkt gebruikt te 

worden. Met deze vaststelling sluiten de Nederlandse kookboeken aan bij de Europese 

culinaire mode waarin peper vanaf de 14e eeuw aan populariteit verliest en inboet 

tegenover de nieuwe favoriet, gember en duurdere soorten peper zoals melequette of lange 

peper.172 De prijs van peper zou vanaf de 14e eeuw fors dalen waardoor het voor de lagere 

sociale groepen betaalbaar werd en het gebruik ervan door de elite te mondaine werd 

gevonden.173 Saffraan werd evenzeer gebruikt, maar zou wel eens vooral voor het kleuren 

van sauzen zijn gebruikt. Men besteedde veel aandacht aan de presentatie van een gerecht 

waarbij dramatisering van de kleuren een van de koks mogelijkheden waren.174  In het 

convoluut zijn de eerste twaalf recepten toegewijd aan het ‘verven’ van sauzen waarin niet 

altijd even onschuldige ingrediënten worden aangewend om het gewenste resultaat te 

bekomen. Zo raadt de auteur aan om ketelroet aan de saus toe te voegen, indien men deze 

grijs wenst te kleuren.175 Naast saffraan en roet wordt er ook peterselie, violetten, rozen, 

bosbessen en lakmoes of tournesol gebruikt om de gerechten te sterken in kleur.  

  

Het veelvuldige gebruik van specerijen in recepten zou volgens B. Laurioux resulteren uit een 

onderrepresentatie van sommige gerechten, de bereiding van flegmatische ingrediënten 

zoals groenten.  

 

                                                      
170Ibidem.  Le Viandier, Le Ménagier de Paris en Liber de coquina zouden 25 verschillende specerijen 

vermelden. 
171 Convoluut. p. 83. 

  Culinaire en medicinale recepten. f.7v-7r. 

  Cock Bouck. Recepten. f.47r.   
172 E. Scully en T. Scully. Early French Cookery: Sources, History, Original Recipes and Modern Adaptations 

Sources, History, Original Recipes and Modern Adaptations. University of Michigan press, Detroit, 2002, pp. 

126-127. 
173 J. L. Flandrin. Op. Cit. p. 317. 
174 M. W. Adamson. Op. Cit. p. 68. 
175 C15. Recept n° 1.6. 
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Recepten voor groenten komen inderdaad zeer weinig in de Zuid-Nederlandse kookboeken 

voor. Het secreetboeck bevat een recept voor bloemkool en de culinaire en medicinale 

recepten bevat een recept voor uiensoep. Het Cock bouck heeft meerdere recepten voor 

groenten; een voor spinazie-kervel taart, een voor het stoven van wortels en pastinaken, een 

voor het stoven van sperziebonen en een recept voor komkommersoep.176 Groenten duiken 

wel nog in andere recepten op, zeer weinig weliswaar en dienen eerder als garnituur of als 

smaakmaker bij vlees. Groenten maakten deel uit van de dagelijkse maaltijd, maar eveneens 

zal men recepten voor groentebereidingen onnodig hebben gevonden, want deze waren te 

eenvoudig. Als het gros van de recepten uit een opsomming van specerijen bestaat,  

waardoor het lijkt dat de specerijenmengelingen het zwaartepunt van elke bereiding is, 

vertelt dit niet iets over de eetgewoonten, maar over de functie van de kookboeken. 

Kookboeken zouden voornamelijk als een handleiding fungeren  voor het mengen en 

toevoegen van specerijen bij gerechten.  Deze redenering vind bevestiging in 

hoeveelheidsaanduidingen die enkel bij specerijen bijzonder regelmatig worden gebruikt. 

Hoeveelheid- en tijdsaanduidingen worden niet met consistentie aangegeven en zijn zelfs 

vrij schaars in de kookboeken, maar niet voor specerijen waar hoeveelheden toch met enige 

regelmaat worden aangegeven. De hoeveelheidsaanduiding  bij specerij kan uit een 

schatting bestaan “ …doetter een lutterken [een beetje] fouillie ende soffraen in”177, maar 

evenzeer uit een exacte gewicht “ Item dan neempt een half pont suijkers, ende een half 

loot naghels, ende drie loot geijnbers, noch een loot foeldij…”178 

 

Niet alle kookboeken dienden ter verwerking van specerijen. In het keukenboek en het 

Secreetboeck ligt de nadruk eerder op de bereiding zelf, opdat deze veelal uitvoerig is 

beschreven. Daarbij worden specerijen in het keukenboek niet met een regelmaat vermeld. 

Het Brabants kookboek, Confiseur Flamand en het Antwerps receptenboekje bevatten 

daarnaast voornamelijk recepten voor conserven en confituren waarin de techniek van het 

bewaren de kern van het kookboek uitmaken. Uit de recepten voor vlees- en visbereidingen 

die sporadisch in deze kookboeken opduiken, ligt de nadruk wel op specerijen. Met deze 

nuancering zal het impressionante gebruik van specerijen, zoals het in het convoluut, het 

Cock bouck en de verzameling culinaire en medicinale recepten wordt voorgesteld, in de 

praktijk minder aanzienlijk geweest zijn. Specerijenmengelingen werden toegevoegd aan de 

saus die een vlees- vis- of gevogeltebereiding vergezelde, in pasteien zijn de specerijen veelal 

tot een tweetal soorten beperkt. 

 

 

 

                                                      
176 Convoluut p. 74. 

  Culinaire en medicinale recepten f. 17r. 

  Cock Bouck. f.48r-49r. 
177  Brabants kookboek. f16v. 
178 Convoluut. p. 110 
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4.5 Groenten en fruit 

Het is niet eenvoudig om vandaag een strakke grens tussen groenten en fruit te trekken. 

Hetzelfde geldt in de middeleeuwen en in de vroegmoderne periode waar zelfs op 

theoretisch niveau het verschil tussen beide niet altijd even duidelijk is.179 Groenten kunnen 

niet uitsluitend als eetbare planten worden gezien, net zo min als fruit enkel de vruchten van 

planten zijn. Vandaag is het verschil voornamelijk gebaseerd op de toepassing in de keuken 

desondanks deze soms wat verschilt van de theorie. Een tomaat hoort niet in een 

fruitsalade, maar is volgens de botanische wetenschap toch een fruitsoort. Als het 

onderscheid vanuit de praktijk, uit de keuken is gegroeid, lijkt er hiervan nog geen bewijs in 

de premoderne keuken te vinden, zoals blijkt uit een recept voor appeltaart in het convoluut 

waarin de appel door venkel kan vervangen of uit een recept uit het Cock bouck  voor “Een 

taerte van appelen, meloenen en cawoerden [courgette]”.180 Uit de 

toepassingsmogelijkheden van groenten en fruit blijkt dat er geen onderscheid tussen beide 

werd gemaakt. 

 

Een tweede kenmerk zijn de schaarse recepten voor groenten en fruit in de Zuid-

Nederlandse kookboeken. Voor de bereiding van groenten zijn het aantal recepten in de 

kookboeken zeer beperkt of ingeval van het keukenboek onbestaand. Groentebereidingen 

behoren tot de algemene kennis van de kok. Recepten voor deze bereidingen werden 

sporadisch op schrift gesteld, omdat er werd aangenomen dat een beetje kok geen 

instructies nodig had om groenten te bereiden. De afwezigheid van groentebereidingen mag 

niet tot de assumptie leiden dat groenten geen deel uitmaakten van de middeleeuwse en 

vroegmoderne maaltijd.181 Aan hun bereiding zijn misschien weinig recepten toegewijd, 

maar groenten zijn daarom niet volledig uit de Zuid-Nederlandse kookboeken gebannen. 

Groenten worden regelmatig in taart- en vleesrecepten vermeld waarin ze als smaakmaker 

en garnituur worden toegevoegd. In Het handboek van Clara van Molle en in het Cock bouck 

is de grootste variatie in groenten terug te vinden; venkel, komkommer, sperziebonen, 

pastinaak, wortel, raap, erwten, biet, courgette,182 sjalot, ui, spinazie, sla. Terwijl het in de 

meeste andere beperkt blijft tot ui, venkel en enkele andere groenten die maar eenmalig 

worden vermeld zoals bloemkool, spinazie of wortel.  

 

 

                                                      
179 T.Scully. The art of cookery in the middle ages. pp. 69-70. 
180Convoluut. p. 38. 

 Cock Bouck. f.19r. 

 Culinaire en medicinale recepten. f.47r. 
181 K. Albala. Cooking in Europe 1250-1650. Greenwood Press, New York, 2006. P. 13. 
182 Oorspronkelijk caword en op basis van het woordenboek der Nederlandsche taal vertaald naar pompoen. 

 Ook W. L. Braekman transcribeerde cawoerden uit Dat batement van recepten: Een secreetboek uit de 

zestiende eeuw naar Cucurbita pepo L. of courgette. 
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Fruit wordt frequenter in kookboeken vermeld, maar niet in dezelfde mate als vlees. Dit 

laatste dient te worden genuanceerd. In de kookboeken toegewijd aan confituren en 

konfijten, zoals het Brabants kookboek, het Antwerps receptenboekje en Confiseur Flamand 

is fruit in de meeste recepten het belangrijkst ingrediënt. In de andere kookboeken die meer 

op vleesbereidingen zijn gericht, wordt fruit sporadisch in taarten en in sauzen gebruikt.  

H. Sels stelt vast dat de toevoeging van fruit aan sauzen enkel in de handgeschreven 

kookboeken voortkomt.183 Het fruitgebruik hangt dus af van de aard van de bereiding.  

 

In deze kookboeken wordt Fruit zowel in verse als in gedroogde vorm gebruikt. De 

fruitsoorten die in de Zuid-Nederlandse kookboeken worden vermeld, zijn pruimen, 

citroenen, sinaasappelen, kersen, bessen, dadels en appelen. Het gebruik van exotische 

vruchten zoals sinaasappel en dadels verklappen de Arabische invloeden in de Zuid-

Nederlandse en aldus de premoderne keuken.184 

 

Fruit wordt in beide kookboekentypes voornamelijk in taarten gebruikt. Het zijn zoete 

gerechten. Suiker en meestal één specerij, zoals kaneel, bepalen de smaak, zout komt er niet 

aan te pas. De eerste desserts doen hun opmars in Frankrijk en Italië vanaf de 16e eeuw. 185 

De aanwezigheid van zoete gerechten, zoals taart indiceert dat de eerst dessertrecepten in 

de Zuid-Nederlandse kookboeken vanaf de 17e eeuw een feit zijn. Daarbij beperken deze 

dessertrecepten zich niet tot taarten. Er zijn ook recepten voor biscuits, wafels, coulis, 

marsepein en moes in het Brabants kookboek, het Antwerps receptenboekje en Confiseur 

Flamand terug te vinden.  Het is niet verwonderlijk dat de zoete gerechten, desserts eerst in 

de kookboeken met confituren en konfijten worden teruggevonden. Beide bereidingen 

worden met dezelfde ingrediënten, namelijk fruit en suiker, bereid en worden op het einde 

van de maaltijd geserveerd. T. Scully stelt, uitgaande van de humorenleer dat de gangen, 

gerechten worden opgediend volgens hun verteerbaarheid. Eerst de lichte gerechten 

waaronder fruit, groenten, soepen en zacht vlees, zoals kip en kalf, gevolgd door de 

zwaardere spijzen zoals stevig vleesgebraden, zoals rund en varken. Pasteien en taarten 

worden naargelang hun vulling aan het begin of het einde van de maaltijd geserveerd. Om af 

te sluiten at men best gedroogde of gekonfijte vruchten, dragées of geparfumeerde 

suikerpasta’s.186 In de verzameling culinaire en medicinale recepten is een “een ordijnansij 

om al desen spijsen te dienen”, gangenvolgorde opgenomen die niet helemaal overeenstemt 

met de volgorde die in de literatuur wordt voorgesteld. 187 

                                                      
183 H. Sels. Op. Cit. pp 25-26. 
184  S. Varey. “Medieval and renaissance Italy.” In: M.W. Adamson. (ed.). Regional Cuisines of Medieval Europe: 

A Book of Essays. Routledge, Oxford, 2002, p. 92. 
185 M. Krondl. Sweet invention: the history of desserts. Chicago review press, Chicago, 2011, p. 188. 
186 T. Scully. Op. Cit. pp. 133-135. 
187Culinaire en medicinale recepten.  f.12v.-13r. 
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J.L. Flandrin wijst confituren uitdrukkelijk aan als een afsluiter van de maaltijd. Terwijl  de 

ordijnansij  in de verzameling culinaire en medicinale recepten geleien en confituren aan het 

begin van de maaltijd met brood serveert en dragées pas op het einde aan tafel brengt.188   

Het is niet duidelijk waarom de confituren en gekonfijte vruchten in deze gangenvolgorde, 

aan het begin van de maaltijd worden geserveerd. Misschien stelt de auteur de confituren 

aan de geleien gelijk die voor de gebraden dienen geserveerd te worden of dienen zij 

volgens hem of haar het verse fruit aan de maaltijd te vervangen.  

 

Het werd vanuit de humorenleer aangeraden om vers fruit aan het begin van de maaltijd te 

eten. Indien men vers fruit als nagerecht at, zou dit fruit op de moeilijk verteerbare voeding 

in de volle maag terecht komen en beginnen te rotten alvorens het werd verteerd.189  

Confituren daarentegen werden voor hun medicinale krachten, die bevorderlijk waren voor 

de spijsvertering aan het einde van de maaltijd geserveerd.190 Wegens hun koude-vochtige 

aard wordt het vanuit medisch opzicht afgeraden om groenten en fruit te eten. Door 

opwarming en door de toevoeging van specerijen zou dit flegmatische temperament kunnen 

worden getemperd. Enkel rauwe groenten en fruit vormden een gevaar voor de gezondheid. 

In de Zuid-Nederlandse kookboeken zijn er dan ook geen bereidingen voor rauwe groenten 

en fruit terug te vinden. Een uitzondering op de groenten is het kookboek van Gheeraert 

Vorselman waarbij hij de hoofdmaaltijd door een slaatje laat voorafgaan en verder geen 

vermelding maakt van warme groenten.191 Een uitzondering op het fruit is in een recept uit 

het Cock bouck waarin granaatappelpitjes of dragées als garnituur over een schotel 

blancmanger kunnen worden gestrooid. Dit recept bevestigt dat fruit tot op een zeker 

niveau wordt gelijkgesteld met suikerwaren. 192  

 

  

                                                      
188 J. L. Flandrin. Arranging the Meal: A History of Table Service in France. University of California press, 

Oakland, 2007, p. 70. 
189 K. Albala. Food in early modern Europe. p. 49. 
190 M. Hyman. “Les confitures et la table. ” In : C. Lambert (ed.). Du manuscrit à la table : Essais sur la cuisine au 

Moyen Âge et répertoire des manuscrits médiévaux contenant des recettes culinaires. Presses de l’université de 

Montréal, Montréal, 1992, p 279. 
191 H. Sels. Op. Cit. p. 25. 
192 Cock Bouck. f.6v. 
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4.6 Confituren, compost en conserven 

Versheid en het bewaren van bederfbare voedingswaren waren grote problemen in de 

middeleeuwen en de vroegmoderne periode. Toch waren er enkele technieken voorhanden 

die de houdbaarheid van voedsel konden verlengen. De recepten waarin 

conserveringstechnieken worden beschreven zijn van een Grieks farmaceutische oorsprong. 

Confituren en compotes werden als geneesmiddel tegen de meest uiteenlopende kwaaltjes 

aangewend. Het is onder Arabische invloed, waarbij honing door rietsuiker werd vervangen, 

dat deze recepten in de loop van de middeleeuwen Noordwest-Europa bereiken.193 De 

recepten duiken aanvankelijk nog in medische werken op, maar naar het einde van de late 

middeleeuwen bereiken ze het culinaire circuit waarbij ze sporadisch in de hofkookboeken 

opduiken.194 Waarschijnlijk werden deze conserveringstechnieken reeds voor de verschijning 

van confituurrecepten in de kookboeken in de keuken gebruikt, maar behoorden zij tot de 

kennis die een kok diende te bezitten. In de huishoudelijke kookboeken worden deze 

recepten steeds meer onder een afzonderlijke rubriek genoteerd en zou dit vanaf de 16e 

eeuw aanleiding geven tot een nieuw gespecialiseerd genre, de secreetboeken.195 

 

Het valt op dat de conserveringsrecepten in de oudste Zuid-Nederlandse kookboeken een 

zeldzaamheid zijn, slechts één recept voor compost in het keukenboek196 

In de jongere kookboeken loopt dit aantal tot tegen de 100 op, zo zijn in het Brabants 

kookboek  89 van  de 103 recepten aan confituren en konfijten besteed. Wat heeft tot deze 

verschuiving aanleiding gegeven? Een mogelijkheid is dat deze kookboeken met 

conserveringsrecepten naast andere kookboek werden gebruikt. Er zijn vanaf 1600 

verschillende gedrukte kookboeken in omloop die uitgebreid vlees-, vis- en 

gevogeltebereidingen behandelen, maar er nog steeds een zeer klein aantal confituur en 

andere conserveringsrecepten bevatten. Twee confituurrecepten in Thomas van de Noots 

Notabel boecxken, 31 recepten van de 496 recepten in Gheeraert Vorselmans’ Nyeuwen 

Coock boeck en geen enkel in het Excelenten Coc-boeck van Karel Baten. Hiervoor heeft Karel 

Baten een afzonderlijk secreetboek uit gebracht. De eigentijdse kok zou zich tot meerdere 

kookboeken hebben kunnen wenden om al zijn of haar benodigde recepten te bemachtigen. 

In een rijk milieu waarin deze kookboeken circuleren zou een huishouden, net als vandaag, 

meerdere kookboeken op de keukenplank hebben kunnen staan. Een huishoudelijk 

werkboekje met eigen notities naast gedrukte kookboeken.  

 

 

 

                                                      
193 J. M. Van Winter. “Kookboeken medisch of culinair?” In: R. Jansen-Sieben en F. Daelemans (eds.). Voeding 

en geneeskunde. Archief- en bibliotheekwezen in België, Brussel, 1993, pp. 157-154. 
194 B. Laurioux. Les livres des cuisine médiévaux. p 18. 
195 J. M. Van Winter. Op. Cit. p. 158. 
196 Keukenboek. f.3v. 
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Confituur is in feite een verzamelnaam voor de verschillende conserveringstechnieken voor 

groenten en fruit. 197  Allereerst zijn er de electuaria of conserfen waarbij fruit, 

bloemblaadjes of kruiden samen met suiker of honing worden opgekookt tot een homogene 

emulsie. Dit zijn de confituren in de huidige betekenis van het woord. Daarnaast is er het 

‘quecruyt’ waarin kweeappelen of kweeperen worden opgekookt met wijn en daarna met 

specerijen, suiker of honing worden ingekookt. Het gebruik van specerijen geeft de medische 

origine van deze recepten weer. Er is ook nog de compost waarin groenten of fruit in honing, 

azijn en mosterd worden ingemaakt. Ten slotte zijn er de épices de chambres, de lekkernijen 

die aan het einde van de maaltijd worden geserveerd. Dit zijn de gekonfijte vruchten of 

noten, de dragées en Manus Christi, de geparfumeerde suikerpasta’s . 

 

In de kookboeken waarin de confituren een sporadisch gegeven zijn, worden ze meestal bij  

de hypocras- en clareitwijnen terug gevonden. Deze kruidige warme wijnen zijn net zoals de 

confituren van farmaceutische origine, behartigen dezelfde medische doelstellingen, met 

name het verbeteren van de spijsvertering en worden daarom aan het einde van de maaltijd, 

de boutehors geserveerd.198  

 

 

  

                                                      
197 J. M. Van Winter. Op. Cit. p. 158. 
198 M. Hyman. Op. Cit. p. 278.  
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4.7 De vasten en religieuze restricties 

Religieuze regels en geboden bepalen het dagelijkse leven in de middeleeuwen en de 

vroegmoderne periode. Naast de geneeskunde hield de Rooms-katholieke kerk er een eigen 

voedingsleer op na die zich evenzeer op de leer van Galenus baseerde. Uit bekommernis 

voor de morele zuiverheid van zijn gelovigen, wilde de kerk de consumptie van 

voedingswaren die de sanguine en cholerische temperamenten stimuleert, inperken. De 

aanwakkering van deze humores zou namelijk tot uitspattingen kunnen leiden.199 

Op basis van deze overtuiging was de consumptie van bepaalde producten op sommige 

dagen in het christelijk jaar verboden. Deze periodes van consumptiebeperking zijn de 

vasten en de onthoudingsdagen. Oorspronkelijk waren er drie 40-dagen vastenperiodes; De 

40 dagen voor Pasen, 40 dagen na Pinksteren en de periode tussen Sint-Maarten en kersdag. 

Naar het einde van de middeleeuwen toe, zwakt dit principe af en blijft enkel nog de vasten 

voor Pasen en de 20 dagen van de advent over.200 Naast de grote vasten waren er ook nog 

menige onthoudingsdagen waaronder de boetedagen op elke vrijdag en de vooravond van 

belangrijke christelijke feestdagen. Op deze dagen spoorde de kerk de gelovigen aan om te 

vasten of voeding geheel te ontzeggen.201 Tijdens het vasten mocht er geen vlees, dierlijk 

vet, eieren en zuivelproducten worden genuttigd. Vis daarentegen was wel toegelaten. Dit 

leidde tot de opdeling van het jaar in vis- en vleesdagen.  

 

In de vroegmoderne periode worden religieuze restricties steeds verder afgezwakt en wordt 

het in ruil voor een financiële compensatie aan de kerk het toegelaten om bepaalde 

gebodsproducten, zoals boter toch te nuttigen. Door dit systeem te handhaven, wist de kerk 

een grote bron van inkomsten in de wacht te slepen. In Rouen zou de heffing op de 

consumptie van boter tijdens de vasten de bouw van een van de torens van de O.L.V.-

kathedraal hebben gefinancierd, vanwaar de naam botertoren zou zijn afgeleid.202 Het is niet 

verwonderlijk dat men met deze inkomsten zo’n imposant bouwwerk kon bekostigen. Boter 

en smout waren de meeste gebruikte vetstoffen in de Noord-Europese keuken. In de vasten, 

wanneer men beide producten niet mocht nuttigen, moest men zich met oliën behelpen. 

Deze oliën werden veelal vanuit het Zuiden geïmporteerd of lokaal gewonnen uit noten of 

rapen. Deze exotische oliën waren vrij prijzig en overigens waren de Noord-Europeaan de 

smaak niet gewoon. De vasten wogen in Noord-Europa zwaarder door dan in het Zuiden, 

wat leidde tot de mogelijkheid om zich enkele van aspecten van de boetedoening vrij te 

kopen waarbij men toch boter in de vasten mocht eten. Dit zou uiteindelijk bijdragen tot 

minder strenge vastenregels vanaf de 16e en 17e eeuw.  

 

                                                      
199 T. Scully. Op. Cit. p. 59. 
200 J. L. Flandrin. Op. Cit. p. 32. 
201 T. Scully. Op. Cit. p. 124. 
202 A.M. Carment-Lanfry. La Cathédrale Notre-Dame de Rouen, Publications de l'Université de Rouen et du 

Havre, Rouen, 1977, p. 97. 
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In de Zuid-Nederlandse kookboeken zijn de afgezwakte geboden in het gebruik van eieren, 

room en boter terug te vinden. Het convoluut bevat vijf uitdrukkelijke vastenrecepten, dit 

zijn recepten waar er in de titel wordt aangegeven dat de gerechten voor in de vasten zijn, 

maar waarin eieren en/of room worden gebruikt.203 In het familieren keukenboec maakt 

Anthonius Magirus in zijn vastenrecept gebruik van boter voor het drogen van artisjokken.204 

Niet elke kok ging even laks met de regels om. De verzameling culinaire en medicinale 

recepten bevatten twee vastenrecepten voor eierbereidingen waarin geen eieren worden 

gebruikt. In beide recepten voor gedopte eieren en Eyken Lombaert zijn de eieren namelijk 

door amandelen vervangen. 205  

 

Het kookboek bevat een tweede recept voor Eyken Lombaert waarin eieren wel worden 

gebruikt.206 Dit is  aldus een recept voor buiten de vasten. Als beide recepten naast elkaar 

worden gelegd, valt er op dat men het vastengerecht er doet uitzien als een echt Eyken 

Lombaert voor buiten de vasten. “…mit crumen van brode ende dan wat soffraen in doen 

ende suker. Laetet te gaeder sieden tot dat dick is gelijck eijken Lombaert,…”207 De imitatie 

van vleesgerechten, gerechten buiten de vasten is ook terug te vinden in het recept voor 

gedopte [spiegel] eieren: “ ende legget [de gebonden amandelmelk] gelijck witte van een 

eye, dan soe salmen nemen het andere en verwent [kleur het] mit soffraen ende leggen 

gelijck die doeyeren van eyeren…”208  Deze imitatie wordt door Melitta Weiss Adamson 

besproken in haar  boek, Food in Medieval Times waarin ze de oorsprong van deze trend 

onderzoekt. Allereerst komen kookboeken in de middeleeuwen, maar ook nog in de 

vroegmoderne periode  alleen in de gegoede sociale klasse voor, waar ze vaststelt dat eten 

en entertainment hand in hand gaan. Vervolgens vindt ze dat  deze imitatie met een praktijk 

uit het Christendom kan worden vergeleken: de voorstelling van brood en wijn als het 

lichaam en bloed van Christus. Ten slotte is er ook vanuit de humorenleer het geloof dat 

door iets te eten dat lijkt op een verboden voedingsmiddelen de krachten inherent aan het 

originele vleesgerecht aan het imitatiegerechten zullen worden overgedragen.209 

 

 

  

                                                      
203 Convoluut. pp. 28-29, 31, 59. 
204 Antonius Magirus. Op. Cit. p. 11. 
205 Culinaire en medicinale recepten. f.19v. en f.23r. 
206 Culinaire en medicinale recepten. f.14v. 
207 Culinaire en medicinale recepten. f.23r. 
208 Culinaire en medicinale recepten. f.19v 
209 M. W. Adamson. Op. Cit. p. 192. 
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Amandelen, olie en vis werden het meest gebruikt om de voedingswaren te vervangen die 

tijdens de vasten niet mochten worden genuttigd. Amandelen zijn ondanks hun hoge prijs 

zeer veelzijdige voedingswaren. Men kon er namelijk melk, boter en kaas van maken. Daarbij 

reageert amandelmelk op dezelfde manier als dierlijke melk en bederft het minder snel 

waardoor het voor vastenbereidingen de ideale zuivelvervanger is. Het convoluut bevat een 

recepten waarin de drie vervangers worden gebruikt in een vastenrecept:  

 

 Om een gansselgye binnen de vasten.210  

“Neempt loock, broot, amandelen, kaneel, gember ende een luttel peepers ende 

stootet ontwee ende ziedet met borne ende slaetet  duer met wyne ende wellet over 

tvier dick genoch. Dan doet daer in wijtten zuycker ende laetet couden mer root 

zuycker moet niet zieden hierin leet men gebraden vische in de olije gebacken oft op 

den rooster ende zuycker daerop gedaen ende werpet in een kan met water als ghyse 

pelt bliuen zy wijt.” 

 

De amandelen worden in voorgaand recept niet verwerkt tot een melk of dergelijke. Ze 

worden waarschijnlijk gemalen of geplet en samen met de specerijen toegevoegd aan de 

saus. Dit gebruik van amandelen is niet typerend voor de vasten en kan dikwijls in recepten 

voor op vleesdagen worden terug gevonden.211 

 

Ondanks de vele vastendagen in het christelijke jaar is het aantal vastenrecepten in de 

kookboeken vrij miniem. De vastenrecepten dienden mogelijk ter herinnering aan de 

voedingswaren die men niet en wel mocht eten tijdens de vasten. Er waren daarbij 

verscheiden visrecepten in het kookboek te vinden waar de verboden ingrediënten uit 

konden worden gelicht  en vervangen door een amandelproduct of olie. 

 

 

  

                                                      
210 Convoluut. p. 50. 
211 Zie sauzen. 
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5 Kennis, praktijk en de vorming van kookboeken 

In een kookboek wordt een mondelinge traditie vastgelegd waarin kennis oraal en door 

repetitie wordt doorgegeven. De eerste kookboeken zijn vrij van enige tekstuele referentie.  

Eenmaal nadat het kookboek in het geschreven milieu terecht kwam, werd het aangepast, 

samengevoegd met andere werken en gekopieerd. 212 De mondelinge praktijk blijft er naast 

verder bestaan, zal de geschreven traditie blijven inspireren, maar zal er nu ook zelf 

ondersteund door worden. In de context van de hofkeukens en koksambachten liet deze 

schikking het toe om bij ongeletterdheid een vak  aan te leren. De kennis werd daarnaast via 

het schrift bewaard en voor een volgende generatie van professionele koks gegarandeerd. 

Kookboeken waren geen studeermiddel, een leerling leerde koken door te luisteren, te 

kijken en zelf te proberen.  

 

Suzanne K. Rumsey voerde onderzoek naar de kookpraktijken bij de Amish. Ze onderscheidt 

drie fases waarin kennis over koken wordt overgedragen; observatie, doelgerichte instructie 

en persoonlijke verantwoordelijkheid. Het verwerven van kennis gaat samen met een 

toename in verantwoordelijkheid.  In de eerste fase kijkt de leerlinge, enkel meisjes koken bij 

de Amish, toe op de kookactiviteiten en krijgt zij eenvoudige taken toegewezen, zoals roeren 

in de potten. Taken worden op basis van leeftijd toegekend, naarmate de leerlinge ouder 

wordt of een jongere verwante in de keuken wordt geïntroduceerd, krijgt de oudere 

leerlinge een grotere verantwoordelijkheid. In een tweede fase krijgt de leerlinge specifieke 

kooklessen. Ze krijgt directe instructies voor het bereiden van een gerecht, zoals het bakken 

van een taart. Leren koken is een gradueel proces dat in deze fase uit directe vorming, 

observatie en kleine taakjes bestaat. In de laatste fase bekomt de leerlinge de bekwaamheid 

om zelf gerechten te bereiden. Ze bereikt een volle verantwoordelijkheid en is toegelaten 

om te koken met recepten. Recepten worden in deze fase evenmin gebruikt om de leerlinge 

te leren koken. Pas nadat het volledige leerproces is doorlopen, is het toegelaten om 

recepten te gebruiken.213 De opleiding die door S. D. Rumsey wordt geschetst, vindt in een 

huishoudelijke context plaats, binnen een gemeenschap die volgens 18e-eeuwse gewoonten 

leeft. Deze situatie die waarschijnlijk weinig verschilt met de organisatie van de keuken in de 

15e en 16e eeuw, geeft ons een kijk in de manier waarop de Zuid-Nederlandse kookboeken 

werden gebruikt en ingezet in het huishoudelijke leerproces. 

 

Dit leerproces zoals het door S. D. Rumsey wordt geschetst, veronderstelt dat leren koken 

parallel loopt met leren lezen en schrijven. Om recepten te kunnen gebruiken, moet men 

kunnen lezen. Het is deze geletterdheidvereiste die het onwaarschijnlijk maakt dat 

dienstpersoneel van deze boeken gebruik zou hebben gemaakt. Lezen en schrijven was enkel 

voor de meest welstellende weggelegd en dan nog voornamelijk voor mannen. 

                                                      
212 B. Laurioux. Op. Cit. p. 40. 
213 S. K. Rumsey. Op. Cit. pp. 85-91. 
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Toch moeten koken en schrijven, zoals er hiervan bewijzen zijn terug te vinden, hand in hand 

zijn gegaan. In het handboek van Clara Van Molle vindt men korte blokjes tekst terug die 

afwisselend zijn ondertekent met Maria desus Anna of Anna desus Maria of Clara Van 

Molle.214 Anna en Maria zijn waarschijnlijk de dochters van Clara. Ze noemen allebei Van 

Molle en hun teksten zijn altijd met beide namen ondertekent terwijl Clara’s naam steeds 

alleen voorkomt. In de kantlijn zijn krullen terug te vinden waardoor deze teksten 

waarschijnlijk oefeningen in het schoonschrift zijn. Dit verband met het tekenen van krullen 

en het ontwikkelen van een schrijftechniek werd ook door Wendy Wall in haar analyse van 

18e-eeuwse burgerlijke receptenboeken gelegd.215 In het handboek van Clara is  een 

kookboek opgenomen waaruit kan worden opgemaakt dat Clara betrokken was in de 

opleiding van haar twee dochters, zowel in het schrijven als het koken. Naast de 

professionele keuken was het huishouden een plaats van kennisoverdracht. 

 

Steeds meer kookboeken raken vanaf het einde van de 15e eeuw in omloop waardoor 

recepten meer worden gedeeld, uitgewisseld en doorgegeven. Bij de studie van kookboeken 

gaat het dus niet alleen om de vorming van het boek, maar evenzeer om de aanpassingen, 

aanvullingen en wijzigingen die het ondergaat. B. Laurioux noemt dit un bricolage textuel.216 

Kookboeken die zich aanvankelijk baseren op de mondelinge traditie worden steeds meer 

een compilatie van recepten uit reeds bestaande kookboeken. Het is een combinatie van 

anarchisme en moderniteit. Vanuit zijn of haar culinaire erfenissen voegt de auteur 

nieuwigheden aan het kookboek toe. De kennis van de  auteur kan teruggaan op oudere 

teksten of bereikte hem of haar via de mondelinge overlevering die tot ver in het verleden 

reikt. 217  Desondanks hun gedeelde oude traditie en het veelvuldige kopiëren, zijn 

kookboeken zelden identiek. Naast het verzamelen, zouden kopiisten op zoek gaan naar 

recepten om ze naar eigen zin aan te passen of te verduidelijken.218 Recepten worden 

aangepast naar de competentie van de gebruiker, naar de eigen taal of dialect en uitheemse 

producten worden veelal vervangen door lokale tegenhangers. Het langer en gedetailleerder 

worden van de recepten ten gevolge van het nieuwe publiek dat ze bereikten, werd reeds 

hierboven besproken. Net zoals C. B. Hieatt en S. Butler dit deden, wordt deze tendens 

gekaderd in de stijging van het aantal gekopieerde kookboeken en recepten in omloop vanaf 

de 15e eeuw.219  

 

 

                                                      
214Culinaire en medicinal recepten. f.5r-6v. 
215 W. Wall. “Literacy and the domestic arts.” In: Huntington Library Quarterly. 73, 3 (2009), University of 

California Press, Oakland, pp. 405-408. 
216 B. Laurioux Op. Cit. p. 39. 
217 Ibidem. pp. 50-51. 
218 Ibidem. p. 42. 
219 C.B. Hieatt en S. Butler. Op. Cit. pp. 9-10. 
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Naast kopieerwerk voerde een schrijver ook vertalingen uit, want buitenlandse kookboeken 

kwamen evenzeer als bron in aanmerking. Gheeraert Vorselman bleek hierin vrij bekwaam 

te zijn aangezien zijn, vertalingen uit het werk van Taillevent en Platina onberispelijk zijn. 

Soms loopt het mis. In de verzameling culinaire en medicinale recepten is het duidelijk dat 

hand B het Vlaams niet machtig was. In een recept voor mergpap gebruikt hij of zij ‘heete 

lepelen’ als een hoeveelheidsaanduiding.220 Waarschijnlijk stond er in de Vlaamse bron 

‘heetlepelen’, eetlepel met hypercorrecte h, maar begreep de auteur die waarschijnlijk een 

Brabander, Hollander of Limburger was, zijn bron niet.221  

 

Vervolgens werden ingrediënten die niet voorhanden waren door inheemse producten 

vervangen. Zo werd olie, met name olijfolie als vetstof voornamelijk in de mediterrane 

gebieden gebruikt, dit in tegenstelling tot boter en andere dierlijke vetten die de voorkeur in 

de Noordelijke delen van Europa kregen. Bewijzen van deze alteratie zijn niet manifest in de 

Zuid-Nederlandse kookboeken terug te vinden doordat vetstoffen niet frequent in recepten 

vermeld worden en er met uitzondering van Eenen Nyeuwen Coock Boeck en het 

Secreetboeck weinig uitwisseling met de mediterrane kookboeken plaats heeft gevonden.222 

Olie is niet volledig uit de Zuid- Nederlandse kookboeken gebannen. In verscheidene 

recepten wordt de kok de keuze gegeven tussen olie of boter “Men mach se ooc frijten in 

boter oft oly na dat se eens..” .223 Dit recept van Vorselman voor Sollaet is oorspronkelijk 

afkomstig uit de honesta Volupatate van Platina. De humanist stelt voornamelijk olie als 

vetstof voor, niet dat hij dierlijke vetten en boter afraadt, maar hij houdt hun 

toepasbaarheid beperkt tot gebak.224  De keuze tussen olie en boter is misschien G. 

Vorselmans manier om het recept naar de Noordelijke eetgewoonten aan te passen en 

tegelijkertijd de originele bereiding te respecteren.   

 

Kookboeken werden tijdens hun gebruik verder geïndividualiseerd naar de behoeftes en 

verlangens van de gebruiker zelf. De eerste receptenverzameling waaruit het kookboek 

aanvankelijk bestaat of the starter collection zoals E. Leong het noemt, is veelal het netst 

geschreven en best geordende deel in het kookboek. De origine van deze starters collectie 

verschilt van boek tot boek. Soms werd deze door de eigenaar of gebruiker zelf  

neergeschreven of uitbesteed aan een professionele scribent.225  

 

                                                      
220 Culinaire en medicinal recepten f. 43r. 
221 R. Jansen-Sieben en J.M. Van Winter. De keuken uit de late middeleeuwen. p.  40. 

De taal van hand B is Oostelijk gekleurd. Naast het filologisch onderzoek dat door R. Jansen-Sieben en J. M. Van 

Winter werd gevoerd, zijn er geen sporen over de identiteit of herkomst van hand B terug te vinden. 
222 Voor het Secreetboeck zie verder. 
223 G. Vorselman. Eenen Nyeuwen Coock Boeck. p. 109 
224 P. Hurtubise. “De Honesta Voluptate ou l'Art de bien manger à Rome pendant la Renaissance.” In: Histoire, 

économie et société. 13, 2, (1994), p. 241. 
225 E. Leong. Op. Cit. p 91. 
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Hetzelfde geldt voor versieringen. Elke bladzijde in het Secreetboeck heeft een met de pen 

getekende florale omkadering. De decoratie werd vooraf, voor de tekst  werd 

neergeschreven, aangebracht. Dit blijkt uit de drie laatste folio’s die een kader hebben maar 

verder blanco zijn. Op andere plaatsen in het boek is het zichtbaar dat de tekst zich naar het 

kader aanpast. Bij het naderen van het kader wordt de afstand tussen de letters steeds 

kleiner of worden woorden abrupt afgebroken om ze op de volgende lijn weer te doen 

aanvangen. De tekst past zich naar het kader aan en niet omgekeerd.  

 

Het is enerzijds mogelijk dat de auteur voldoende artistiek was aangelegd om de decoratie 

zelf aan te brengen. Anderzijds kunnen de versieringen ook het werk van een professionele 

illuminator zijn, maar hiervan is geen overeenkomst of andere bewijzen terug te vinden. Uit 

andere studies blijkt dat er wel degelijk scribenten of illuminators werden ingehuurd om 

ornamenten in kookboeken aan te brengen.226  

 

In een volgende fase van compilatie, na de starters compilatie werden recepten afzonderlijk 

toegevoegd. Deze toevoeging gebeurde vaak ad hoc waarbij men geen rekening hield met 

de ordening in de starters compilatie. In andere kookboeken voorzag men witruimte aan het 

einde van een rubriek waaraan men later recepten kon toevoegen en zo toch de ordening 

van het kookboek bleef respecteren. Het bewijs van deze praktijk zijn de vele blanco pagina’s 

in het midden van een kookboek en de ritmische afwisseling van handen. Een goede 

illustratie hierbij is het convoluut. De eerste folio’s uit het deel B van het handschrift ogen 

zeer verzorgd.227 Het schrift is verfijnd, er is voldoende regelafstand, marges worden 

gerespecteerd, de titels zijn genummerd en in het rood gerubriceerd. In het midden van 

pagina 79 heeft een nieuwe hand het werk overgenomen en heeft hij of zij er een knoeiboel 

van gemaakt. Er is geen rode rubricering, de regels lopen schuin over het blad en er zijn geen 

marges waardoor het geheel nogal slordig oogt. In deel A en deel C neemt de eerste hand 

het weer over. De rode rubricering komt voor in deel A, maar niet meer in deel C. De 

receptennummering wordt in geen van beide delen verder gezet. Naarmate men verder in 

deel C bladert, wordt het schrift nonchalanter. Het handschrift werd in 19e eeuw 

gerestaureerd waarbij er tijdens de binding iets fout is gelopen. De volgorde van de delen 

volgens de originele binding is waarschijnlijk: deel B, deel A, deel C, deel D. Deel B, het 

originele eerste deel werd met alle zorg opgesteld waarbij de scribent de moeite onderging 

om de recepten te nummeren.  

 

                                                      
226 W. Wall. Op. Cit. pp. 404 en 411.   

De titelpagina van Elizabeth Fowlers en Elizabeth Fullers receptenboek zouden door scribenten zijn versierd. 
227 Convoluut. pp. 43-79. 

Deel B lijkt het oorspronkelijke eerste deel van het kookboek te zijn. De receptennummering begint hier bij 1 

en dit deel is het meest verzorgde handschrift geschreven. Deel A begint met dezelfde hand, maar is minder 

verzorgd en de recepten worden niet meer genummerd. 
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Op pagina 79 tot 83 was er oorspronkelijk witruimte voorzien die later door een andere 

scribent, de tweede hand met nieuwe recepten is opgevuld. De eerste auteur vangt met een 

tweede deel, deel A aan, omdat hij of zij het over een ander boeg wenst te gooien. De 

recepten in dit onderdeel ordent hij volgens de categorieën verwen, sausse, vulsels en 

roffiolen.228 Op basis van de zorg die in deze twee delen werd gelegd, kan er worden 

geconcludeerd dat deel B en A de starters collectie zijn waarbij deel C en de delen van de 

tweede hand aanvullingen zijn. 

 

Handgeschreven kookboeken groeien organisch aan waardoor ze niet dezelfde betekenis 

hebben als de gedrukte. In de gedrukte kookboeken konden annotaties worden 

aangebracht, maar eenmaal nadat ze gedrukt waren, groeiden ze niet langer aan. Gedrukte 

kookboeken zijn statisch en definitief, terwijl het open karakter van de handgeschreven 

kookboeken ze net een dynamisch karakter geeft. De individualisering van elk kookboek legt 

de nadruk op de singulariteit van elk werk, toch zijn er door het veelvuldig kopiëren vele 

inhoudelijke gelijkenissen terug te vinden. Het zoeken naar verwantschap tussen 

kookboeken op basis van gelijke recepten is geen eenvoudige onderneming, net omdat 

recepten zo intensief werden aangepast. Ter oplossing van dit probleem stelt B. Laurioux 

voor om de microstructuur van de recepten te vergelijken. Volgens hem zijn de sequentie 

waarin ingrediënten worden opgesomd en de formulering in recepten de grootste 

verklikkers van verwantschap. 229 Het is vanzelfsprekend dat er hierbij rekening moet worden 

gehouden met het aantal overeenstemmende recepten. Indien het aantal gelijkende 

recepten maar een klein aantal betreft, zullen de gelijkenissen louter toeval zijn. Daarbij 

komen sommige recepten  zo vaak voor dat ze bijna als gemeen goed kunnen beschouwd 

worden. De mondelinge overlevering die naast de schrifttraditie is blijven voortbestaan, 

heeft er voor gezorgd dat een aantal recepten in bijna alle kookboeken voortkomen. De 

grote inhoudelijke variaties in recepten maken het bijna onmogelijk om affiliaties en 

intertekstuele invloeden vast te stellen.230  

 

 

 

 

 

 

                                                      
228 Waarschijnlijk waren deze recepten reeds in deze volgorde geordend in de bron waarop de auteur zich voor 

deze recepten baseerde. W. L. Braekman stelde namelijk vast dat deze recepten in dezelfde volgorde in 

Gheeraert Vorselmans kookboek zijn opgenomen, omdat er anders geen overeenkomsten zijn tussen het 

convoluut en Eenen Nyeuwen Coock Boeck.  concludeerde hij dat de auteurs van beide bronnen zich baseren 

op een verder onbekende bron waarin de recepten reeds in deze rubrieken zijn verdeeld. 

W.L. Braekman. Een nieuw Zuid Nederlands kookboek uit de vijftiende eeuw. pp. 12-35. 
229 Ibidem. p. 43. 
230 Ibidem. p. 46. 
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Dit is ook waar J.L. Flandrin naar verwijst met de internationale aspecten van 

laatmiddeleeuwse kookboeken. Hij stelt vast dat sommige recepten universeel in 

kookboeken aanwezig zijn. Door de grote inhoudelijke verschillen tussen deze recepten en 

de variaties in schrijfwijze van hun titel, is het een moeilijke opgave geworden om hun 

origine te achterhalen. Het voorbeeld van blancmanger dat hij in zijn artikel aanhaalt, is 

hierbij het duidelijkst. Blancmanger is een gerecht dat met een zeer grote verscheidenheid in 

de meeste West-Europese kookboeken is terug te vinden. De titel van het gerecht reikt van 

blancmanger naar bianco mangiare, blank manger of manjar blanc. Het gerecht is een 

gevogeltebereiding, maar in sommige recepten komt zelfs gevogeltebouillon er niet aan te 

pas. Daarnaast is bloem het meest frequente bindmiddel, maar wordt het soms door rijst of 

zetmeel vervangen.  Deze variatie is soms in één kookboek vast te stellen. Dit houdt in dat 

twee of meerdere, inhoudelijk zeer verschillende recepten voor hetzelfde gerecht in één 

kookboek zijn opgetekend. 231 De mondelinge overlevering heeft de productie van 

kookboeken blijven voeden waardoor het verwantschap niet altijd op tekstueel niveau moet 

worden gezocht. Het is zoals Elizabeth J. McDougall het formuleert; “Recipes are 

“unauthorized”, belonging to the community".232 Sommige recepten kunnen niet aan een 

bepaald kookboek of auteur worden toegerekend. Deze recepten zijn gemeen goed. 

 

Ondanks deze moeilijkheden, werd de affiliatie tussen de Zuid-Nederlandse kookboeken 

onderzocht. Hier volgt nu een kort schematisch overzicht waarbij niet te diep zal worden 

ingegaan op de recepten die overeenstemmen, want de relatie tussen kookboeken werd 

reeds grondig bestudeerd waardoor er nog maar weinig aan kan worden bijgedragen.  

 

Het keukenboek staat voorlopig geïsoleerd. Enkele recepten zijn in andere kookboeken terug 

te vinden, maar het aantal is zo gering dat het over toevalligheden moet gaan: twee 

recepten komen voor in Thomas van der Noots gedrukte kookboek en één uit Le Viandier.233 

Het keukenboek is het oudste kookboek in dit bronnencorpus en het enige werk in het West-

Vlaams. Het is een goede illustratie van de grote vergankelijkheid van deze bronnen. Andere 

West-Vlaamse kookboeken uit deze periode, uit het laatste kwart van de 15e eeuw zullen 

hebben bestaan, maar zijn wellicht vernietigd of verloren gegaan.  

 

 

 

                                                      
231 J.L. Flandrin. Internationalisme, nationalisme et régionalisme dans la cuisine des XIVe et XVe siècles : le 

témoignage des livres de cuisine. pp. 75-76.  
232 E. J. McDougall. “Voices, stories and recipes in selected Canadian community cookbooks.”  In: A.Bower. 

Recipes for Reading: Community Cookbooks, Stories, Histories. University of Massachusetts press, 

Massachusetts, 1997, p. 117.  
233 W. L. Braekman. Een belangrijke Middelnederlandse bron voor Vorselmans ‘Nyeuwen coock boeck’ 1560. p.  

4. 
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Het Convoluut werdt door W. L. Braekman bestudeerd. Alle recepten uit deel A op 

uitzondering van drie komen allemaal in eenen Nyeuwen Coockboeck van Gheeraert 

Vorselman voor. Volgens W. L. Braekman diende het convoluut niet als directe bron. “Het 

handschrift vertoont zoveel corrupte plaatsen, verschrijvingen, weggelaten woorden of 

zinsdelen dat men moet aannemen dat het een slordig handschrift is van een ouder, 

verloren gegaan handschrift.”234 Eventueel is het convoluut, maar een kopie van een 

fragment uit een veel groter handschrift en heeft G. Vorselman er veel meer recepten uit 

overgenomen.235 Daarnaast zijn er nog enkele overeenstemmende recepten in Een notabel 

boecxken van cokereyen en Le Viandier teruggevonden. Het aantal recepten zou te klein zijn 

om over een directe invloed te spreken. 

 

Voor de verzameling culinaire en medicinale recepten werden de affiliaties door R. Jansen-

Sieben en J.M. Van Winter onderzocht. Zij stelden vast dat het merendeel van de recepten 

overeenstemt met de recepten uit het Cock-boeck van Karel Baten.236 Waarschijnlijk hebben 

beide auteurs zich op dezelfde bron gebaseerd, want volgens hen lijkt het onwaarschijnlijk 

dat Karel Baten dit handschrift zou hebben gekend of gebruikt.237 De vele Franse begrippen 

in receptentitels heeft R. Jansen-Sieben er toe aangezet om het verwantschap in Franse 

kookboeken te gaan zoeken. De verbastering in deze recepten zou volgens haar het resultaat 

zijn van een mondelinge overlevering van de recepten, waarin invloeden van de gedrukte 

versie van Le Viandier zou zijn in terug te vinden.238 Ten slotte vond H. Sels 31 culinaire 

recepten terug in het Secreetboeck. Zij vindt het frappant dat de gelijkenissen tot zo’n klein 

aantal beperkt zijn gebleven terwijl de verzameling culinaire en medicinale recepten nog 236 

andere recepten bevat.239  Het Secreetboeck ontleent niet rechtstreeks recepten uit de 

verzameling culinaire en medicinale recepten waardoor de overeenstemmende recepten 

enkel een gedeelde herkomst hebben . De auteurs van beide kookboeken zullen zich op 

dezelfde bron hebben gebaseerd. 

 

Het Cock bouck dat eveneens door W.L. Braekman werd onderzocht vertoont gelijkenissen 

met verschillende kookboeken, met name het convoluut, het Antwerps receptenboekje en 

het handboek van Clara Van Molle. Enkel met het handboek van Clara Van Molle, oordeelt 

hij, bestaat er een duidelijk verband. Het aantal overeenstemmende recepten tussen het 

Cock bouck en het handboek van Clara Van Molle is groot, maar niet groot genoeg om over 

een rechtstreekse beïnvloeding te kunnen spreken.240  

                                                      
234 Ibidem. 
235 Ibidem. p. 5. 
236 R. Jansen-Sieben en J.M. Van Winter. De keuken van de late middeleeuwen. pp. 193-218.  
237 R. Jansen-Sieben. Europa aan tafel in de Zuidelijke-Nederlanden. 15e eeuw- ca. 1650: een inleidend overzicht. 

p. 157. 
238 Ibidem. 
239 H. Sels. Op. Cit. p. 45. 
240 W. L. Braekman. Op. Cit. p. 28. 
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De affiliaties met de andere kookboeken zouden toevallig zijn, desondanks de recepten in 

het Antwerps receptenboekje zo goed als identiek zijn met die in het Cock bouck.241 De 

auteurs van beide kookboeken zullen zich waarschijnlijk op dezelfde bron hebben 

gebaseerd. Jan Lindemans wist enkele recepten uit het Antwerps receptenboekje te traceren, 

maar helaas zijn dit niet de recepten die overeenstemmen met die in het Cock bouck.242  

Voor Het Antwerps receptenboekje zijn er ook affiliaties met andere kookboeken vast te 

stellen, maar de gelijkenissen zijn opnieuw zeer klein. J. Lindemans vond vertalingen uit Les 

secrets de révérend seigneur Alexis Piémontois en Bertrand Guégans La fleur de la cuisine 

française.243 

 

E.  Cockx-Indestege vond in het konfijtenonderdeel in het Secreetboeck recepten terug die 

identiek zijn aan enkele recepten uit het Antwerps receptenboekje.244 Daaronder bevindt zich 

een recept om perziken op Spaanse wijze te konfijten die J.Lindemans herleidt naar het werk 

van Bertrand Guégan. Dit zette aan om het werk van B. Guégan als mogelijke bron van het 

Secreetboeck te gaan bestuderen, maar dit bleek geen vruchtbare uitkomst te hebben. Een 

secreetboek waaruit het Secreetboeck wel veel ontleend lijkt te hebben is het batement van 

recepten. Dit secreetboek is van Italiaanse origine en zou in de 16e eeuw in verschillende 

vertalingen over heel West-Europa zijn verspreid.245 Het is uit de Nederlandse vertaling dat 

de auteur van het Secreetboeck de culinaire recepten overnam.246 Gelijkenissen tussen het 

Secreetboeck en de verzameling culinaire en medicinale recepten werd door H. Sels 

vastgesteld en werd onder de bespreking van de verzameling culinaire en medicinale 

recepten besproken. 

 

Het Confiseur Flamand  kan met geen enkel kookboek in dit onderzoek worden gekoppeld. 

De focus in dit kookboek ligt op konfijten en suikerwaren, recepten die in de andere 

kookboeken een minderheid vormen. Verder wordt een woordenschat gehanteerd die niet 

in andere kookboeken wordt teruggevonden, zoals tabletten, een suikerwaar. De aard van 

de kookboek doet vermoeden dat affiliatie in paraculinaire werken of secreetboeken zal 

moeten worden gezocht. Ten slotte is dit het enige kookboek waarin koloniale producten uit 

de nieuwe wereld worden gebruikt waardoor de herkomst van de recepten misschien in 

jongere werken zal worden gevonden. 

 

 

                                                      
241 W.L. Braekman. Een Antwerps kookboek voor “ leckertonghen”. p. 27. 
242 J.Lindemans. Een Antwerps receptenboekje van ca.1575-1625. pp. 402-403. 
243 Ibidem. 
244 E. Cockx-Indestege en C.I. Lemaire. Een secreet-boeck uit de 17e eeuw over perfumeren, konfijten en koken. 

p.10. 
245 W.L.Braekman (ed.). Dat batement van recepten. Een secreetboek uit de zestiende eeuw. Omirel UFSAL, 

Brussel, 1990, p. 7. 
246 H. Sels. Op. Cit. p. 45. 
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De vele gelijkenissen tussen de kookboeken, bevestigen de gebricoleerde aard van het 

genre. Toch is het niet mogelijk om een rechtstreekse relatie tussen deze kookboeken vast 

te stellen, hiervoor zijn er te veel kookboeken verloren gegaan of nog in handen van 

privéverzamelaars. Dit weerhoudt niet de vaststelling te maken dat al deze bronnen uit 

dezelfde culinaire traditie putten, die op zowel een mondelinge als schriftelijke overlevering 

teruggaat. 
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6 De gebruikmaking van kookboeken  

Het aantal bekende kookboeken uit private huishoudens is zeer klein en veelal is de staat 

waarin ze zijn overgeleverd erbarmelijk. In tegenstelling tot de hofkookboeken werden deze 

kookboeken intensief in de keuken gebruikt. Niet de beste plaats om de overlevering van 

een werk te garanderen. Keukens zijn vochtig, vettig en aan de meest extreme temperaturen 

onderhevig. Recepten werden tijdens het koken geraadpleegd waarvan vuile vingers en 

vlekken in kookboeken het bewijs zijn. In het convoluut vindt men brandgaten en korstige 

sausvlekken, die men niet eens heeft proberen af te krabben, terug.247 Het Cock bouck heeft 

waterschade geleden en alle andere kookboeken hebben vettige vingerafdrukken langs de 

folioranden, de plaatsen waar men het boek vast houdt tijdens het bladeren.248 Het intensief 

gebruik van kookboeken versnelde hun aftakelingsproces, eenmaal nadat ze begonnen 

uiteen te vallen, werden de boeken meestal vernietigd of weggegooid. Het zelfde lot volgde 

hen wanneer ze hun nut waren voorbijgestreefd. De wijziging in eetgewoontes en de 

introductie van nieuwe kook- en bewaartechnieken vanaf de 18e eeuw zullen waarschijnlijk 

hun toepassingsmogelijkheden teniet hebben gedaan en tot de massale vernietiging van 

deze boeken geleid hebben. 

 

 Al deze factoren staan een lange levensduur van kookboeken niet uit de weg. De 

verzameling culinaire en medicinale recepten werd op basis van het watermerk in het papier 

in de tweede helft van de 16e eeuw gedateerd. In de 18e eeuw duikt het boekje weer op in 

het bezit van Jan Borluyt. Niets geeft met zekerheid aan dat dit boekje in deze periode nog 

werd gebruikt, maar de slordige manier waarop J. Borluyt zijn naam heeft aangebracht doet 

vermoeden dat het boekje niet met zorg werd behandeld en niet op de plank tussen 

waardevolle boeken werd bewaard. Daarnaast zijn er de vele verschillende 

appreciatietekens terug te vinden die aangeven dat het kookboek, de verzameling culinaire 

en medicinale recepten  meerdere, niet gelijktijdige gebruikers heeft gehad. Er zijn 

manicules, kruisjes en letters. Elke auteur had zijn of haar eigen teken wat blijkt uit het 

overschrijven van oudere appreciatietekens met nieuwe. Naast meerdere eigenaars heeft dit 

kookboek  ook zeker meerdere gebruikers gehad. Het kookboek was het bezit van de heer of 

vrouw des huizes die het gebruikte om zelf te koken of om instructies aan het 

keukenpersoneel uit te delen. 

 

 

 

                                                      
247 Convoluut. f.42r. 
248 Cock Bouck. alle folio’s zijn beschadigd. Het is niet geweten wanneer dit boek met water in contact is 

gekomen. Folio 8 is omgekeerd ingenaaid, de waterschade is op de linker onderhoek te zien terwijl dit de 

rechter onderhoek zou moeten zijn.  Wat dus met zekerheid kan worden gesteld, is dat dit boek de schade voor 

de restauratie opliep. De schade kan dus voortkomen door het gebruik in de keuken of door slechte 

bewaringsmethoden in bibliotheken. 
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Kookboeken dienen ter ondersteuning van het geheugen, ze zijn een aide-mémoire, het zijn 

geen pedagogische instrumenten. Men leerde koken door te luisteren, te kijken en zelf te 

proberen. Door ervaring en de repetitieve aard van het koken, leerde men snel de 

belangrijkste bereidingen uit het hoofd. Kookboeken bevatten daarom weinig dagdagelijkse 

gerechten. Enkel voor nieuwe recepten, gerechten die men niet vaak bereidde of 

ingewikkelde  bereidingen deed men beroep op kookboeken. Een korte formulering was 

meestal voldoende op de kok op de hoogte brengen en was daarbij gemakkelijk uit het 

hoofd te leren. 249  

 

 

6.1 De auteur en eigenaars 

Handgeschreven kookboeken zijn meestal anoniem overgeleverd. Zonder enige indicaties 

wordt het moeilijk om een auteur aan een werk te linken. Op basis van indirecte informatie 

die in de kookboeken werd terug gevonden, is het mogelijk een gok te wagen over het milieu 

waaruit deze boeken stammen. Menig auteur kwam al tot het besluit dat de Zuid-

Nederlandse kookboeken in gegoede sociale groepen werden gebruikt. Veelal wordt de term 

burgerij gebruikt om deze groepen aan te duiden, maar rekening houdende met de periode 

waaruit de kookboeken dateren, is het veiliger om te spreken over de stedelijke niet-adelijke 

elite. Eigenlijk zijn er geen bewijzen te vinden die het gebruik van deze boeken binnen een 

aristocratisch milieu uitsluiten. Integendeel. In de verzameling culinaire en medicinale 

recepten staat er op de achterkant van de laatste folio een colofon met daarin de 

vermelding: “desen boeck behoirt tooe robert borluyt Ick onderschreven vijtem haudt van 

partije lant gheleghen […] en de sas van Ghent po het […] […] desen […]”.250  

 

De helft van het blad is weggescheurd waardoor een deel van de tekst is verloren gegaan, 

maar de naam Robert Borluyt is duidelijk leesbaar. Robert Borluyt ( 1673-1741) was de heer 

van Eenode, een kleine heerlijkheid bij Gent en was lid van het Gentse stadspatriciaat.251 

Naast de niet-adelijke gegoede sociale milieus werd er in de lagere adelijke kringen wel 

degelijk van kookboeken gebruik gemaakt. De kostbare ingrediënten in recepten bevestigen 

dit vermoeden. Allereerst, zijn er veel wildrecepten in de kookboeken terug te vinden, wat 

wijst op jachtprivileges of aristocratische connecties. Daarnaast zijn er de grote 

hoeveelheden waarin dure ingrediënten, zoals suiker, specerijen, wit brood werden gebruikt  

en de grote variatie in gevogelte, vlees- en vissoorten die enkel de meest kapitaalkrachtige 

huishoudens veroorloofd kunnen hebben.  

 

                                                      
249 B. Laurioux. Op.Cit. p. 41. 
250 Culinaire en medicinale recepten. f.68r. 
251 F.V. Goethals. Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du Royaume de Belgique. Polack-

Duvivier, S.L. , 1849, I, p. 409. 
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verder is er de voorwaarde van geletterdheid, een vaardigheid waarbij enkel de 

maatschappelijk welstellende de kans kregen deze op te doen. Ten slotte is de materiële 

waarde van het boek zelf. De introductie van papier in de 15e eeuw die massaproductie 

mogelijk maakte, leidde tot een daling in de kostprijs van boeken. Toch bleven boeken, zeker 

voor praktisch gebruik nog voor een zeer lange tijd een luxe die enkel door de rijkere 

bevolking kon gepermitteerd worden. De chronologische opvolging van de hofkookboeken 

uit de late middeleeuwen en de kookboeken uit de private huishouden vanaf het einde van 

de 15e eeuw leidde in relatie met de grote inhoudelijke culinaire gelijkenissen tot de 

toepassing van Norbert Elias’ civilisatietheorie. De imitatie van de adel door de niet-adelijke 

stedelijke elite zou volgens dit model de introductie van kookboeken in de lagere sociale 

groepen verklaren. De hoge adel die zich van deze niet-adelijke groepen af wilde zetten en 

tegelijkertijd hun eigen identiteit wilde versterken, zou weeldewetten uitvaardigen en een 

nieuwe Haute cuisine aan het hof laten introduceren. 252   

 

In sommige gevallen zal imitatie een rol hebben gespeeld in de sociale diffusie. In een recept 

voor Brochet au lard in het Cock bouck nam de auteur de tijd om de opmerking “ dewelcke 

[over het gerecht] dicwils versocht zyn van groote heeren..” neer te schrijven.253 De 

interpretatie dat de auteur zich aan de ‘groote heeren’ wilt meten is verkeerd. Waarschijnlijk 

wil hij hiermee enkel aangeven dat dit een zeer goed recept is, want de meest kieskeurige en 

verwende eters verzoeken er zelf naar. Met dit commentaar benadrukt hij enkel de 

betrouwbaarheid, de bron van zijn recept. Dat men recepten uit een laatmiddeleeuwse 

hofkookboeken haalde, is vrij evident.  Deze recepten waren maar over te schrijven en 

waren door hun gebruik in de hofkeuken reeds ‘getest en goedgekeurd’. De introductie van 

papier en de uitvinding van de boekdrukkunst zullen echter de ware factoren in de 

verspreiding van de kookboeken zijn geweest. 

 

Een kookboek was als materieel object en verzameling van kennis een zeer kostbare 

bezitting. Bij het overlijden van de eigenaar werd het kookboek meestal door een erfgenaam 

of verwant geërfd. E. Leong vond verschillende vermeldingen van receptenboeken in 

testamenten terug.254 Dat de  overdracht van bezit bij overlijden ook informeel kon 

verlopen, blijkt uit het opschrift op de binnenkant van de achterste kaft van het 

receptenboekje Confiseur Flamand:  

 

“Naer mijn doot compt dit boek aen de freule Anne Handrine van Wassenare van 

Warmont”.255   

                                                      
252 S. Mennel. Op. Cit. pp. 54-62. 
253 Cock Bouck. f. 45v. 
254 E. Leong. Op. Cit. pp. 85-86. 
255 Confiseur Flamand. Achteraan, op de binnenzijde van de boekband.  De volledige naam van de vermelde 

freule is:  Anna Hendrina van Wassenaer Warmond, vrouwe van Warmond, Woude, Leimuiden, 

Rijnsaterswoude, Vriesekoop en Hazerswoude en gravin van Berlo. ( 1688-1722). 
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Soms kon het kookboek ook door huwelijk  in iemands bezit terecht komen.256 Door de lange 

periode waarin een kookboek dienst deed, zou het boek verschillende eigenaars doormaken. 

Sommigen eigenaars hadden de behoefte om een eigendomskenmerk aan te brengen die 

meestal uit zijn of haar persoonsnaam bestond. Verschillende namen zijn in de Zuid-

Nederlandse kookboeken neergeschreven. In de verzameling culinaire en medicinale 

recepten hebben ene Vander Strick, Robert Borluyt en Suzanna Dancour hun namen op de 

versozijde van de laatste folio genoteerd.257  Geen enkele naam kan aan de handschriften in 

het kookboek worden gekoppeld en enkel over R. Borluyt is er informatie terug te vinden. In 

het convoluut zijn de namen Gerardus Rodolphus en Anthonis Belaerts terug te vinden.258  G. 

Rodolphus zou op basis van paleografische gelijkenissen in het handschrift de persoon 

achter hand 1 kunnen zijn.259 Dit is de hand waarin het merendeel van het kookboek 

inclusief de medische recepten zijn geschreven.  Met alleen maar een naam als vertrekpunt 

is het zeer moeilijk achtergrondinformatie over een persoon te vinden. Zonder een 

duidelijke naam, zoals bij Gerardus Rodolphus die beide een Latijnse uitgang hebben en als 

voornaam kunnen dienen, is het moeilijk zoeken naar een aanknooppunt. Indien biografisch 

databanken niets opleveren, zou een volgende stap de verkenning van geboorte- huwelijks- 

en sterfteregister kunnen zijn, maar zonder een geografisch lokalisering wordt dit zeer 

moeilijk. Daarbij werden deze kookboeken decennialang gebruikt waardoor het vastprikken 

van een persoon met een frequent voorkomende naam een nog meer onmogelijke taak 

wordt. 

 

Een eigenaar kan evenzeer de scribent van het kookboek zijn, zoals in het handboek van 

Clara Van Molle. Het boek wordt aan Clara Van Molle toegeschreven. Ze ondertekende 

sommige teksten met haar naam waarbij de paleografische kenmerken uit de 

geïdentificeerde stukken tekst met het gros van de overige teksten overeenstemt. Door de 

vele schrijf- en tekenoefeningen die in het boekje zijn terug te vinden, wordt het duidelijk 

dat dit werkschrift het bezit van Clara zelf was. Het boekje kent enkel aanvullingen door haar 

hand. De aanvullingen kunnen worden herkend, omdat enkel de eerste recepten in dit 

kookboek zijn genummerd. Het lijkt onlogisch om tijdens het schrijven abrupt met deze 

nummering op te houden. De ongenummerde recepten lijken daarom een toevoeging van 

latere datum te zijn. In het Brabants kookboek kunnen zes handen worden geïdentificeerd, 

in de verzameling culinaire en medicinale recepten zijn dit er zelfs acht.260  

 

 

                                                      
256 E. Leong. Ibidem. p. 84. 
257 Enkel over Robert Borluyt was er biografische informatie terug te vinden.  
258 Convoluut. p.38 en 43. 
259 W. L. Braekman. Een nieuw Zuidnederlands kookboek uit de vijftiende eeuw. p. 15. 
260Voor Culinaire en medicinale recepten:  R. Jansen-Sieben en J.M. Van Winter. Op. Cit. p. 41. 
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De toevoegingen en de wijzigingen die deze personen in de kookboeken aanbrachten, maakt 

de samenstelling van dergelijk werk  een ‘collaborative compilation across time’. 261 Niet dat 

dit een gelijktijdige samenwerking uitsluit. E. Leong stelde namelijk vast dat soms het hele 

huishouden verantwoordelijk was en hierdoor  betrokken was in de verzameling van 

kennis.262 Als het de compilatie is van de kennis en de arbeid van meerdere actoren, dan is 

het niet mogelijk en zelfs onwenselijk om het auteurschap van een kookboek aan één 

persoon toe te kennen. Deze beschouwing kan voorlopig in het achterhoofd worden 

gehouden, want alle handgeschreven kookboeken die een dergelijke samenstelling over tijd 

zouden kunnen attesteren zijn anoniem overgeleverd. 

 

Het probleem van anonimiteit treft het onderzoek naar gedrukte kookboeken in mindere 

mate. Hun auteurs of drukkers zijn allemaal bekend. Onder deze auteurs beoefenden enkele 

het beroep van geneesheer uit, waardoor het verband tussen de geneeskunde en de voeding 

zelfs bij de auteurs is vast te stellen. Gheeraert Vorselman deelt in zijn inleiding mee dat hij 

het kookboek vanuit zijn positie als arts heeft opgesteld en niet als kok “Ende en heb ik dit 

niet gedaen als een coc wesende”263 Toch is zijn werk geen traktaat over de diëtiek, het 

aantal medische raadgevingen zijn beperkt gebleven en in zijn recepten legt hij zich volledig 

op het koken toe. Karel Baten is eveneens een geneesheer. Zijn kookboek  voegde hij als 

bijlage aan de vertaling van Christophorum Wirtsungs Medecyn Boec toe.264  Karel Baten 

heeft voornamelijk medische werken uitgebracht waarop hij zich bij het opmaken van zijn 

kookboek ook heeft gebaseerd.265 Echter zouden beide geneesheren volgens H. Sels in 

medische kringen niet echt befaamd geweest zijn. Hun gebruik van geneeskunde is te 

pragmatisch om er veel belangstelling aan te hechten. Deze houding zou volgens  haar ook 

de gebrekkige belangstelling aan kookboeken en voeding in de geschiedenis verklaren.266 In 

de bestudeerde handschriften zijn geen bewijzen terug te vinden dat een dokter betrokken 

was bij de opstelling ervan, maar de impact van de geneeskunde op deze kookboeken kan 

niet worden ontkend.  

 

 

 

 

 

                                                      
261 E. Leong. Op. Cit. p. 93. 
262 Ibidem pp. 94-95. 
263 E. Cockx-Indestege. Eenen nyeuwen coock boeck: kookboek samengesteld door Gheeraert Vorselman en 

gedrukt te Antwerpen in 1560. pp. 31-32. 
264 Medecyn Boec. Daer inne alle uytwendighe ende inwendighe partijen des menschen lichaems [...] Door den 

hoogh-gheleerden ende seer ervaren D. Christophorum Wirtsung [...] Overgheset door D. Carolum Battum [...] 

Hier achter is bij ghevoeght eenen excellenten nieuwen gheapprobeerden cock-boeck.  
265 P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Vol. 5, 1921, p. 27. 
266 H. Sels. Op. Cit. p. 64. 
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Over de andere auteurs Thomas Van der Noot en Antonius Magirus is weinig geweten. T. 

Van der Noot is een Brusselse drukker uit het begin van de 16e eeuw wiens kookboek Een 

notabel boecxken van cokereyen het eerste gedrukte kookboek in het Nederlands is. Het is 

daarbij niet zeker dat T. Van der Noot de auteur of samensteller van dit boek is, want het 

kookboek bevat geen voorwoord of colofon die zou kunnen helpen bij het aanwijzen van de 

auteur. Over Antonius Magirus is nog minder met zekerheid geweten. Allereerst is zijn naam 

een pseudoniem, want magirus is namelijk Grieks voor kok. Het gebruik van een pseudoniem 

en zijn kennis van het Grieks doet vermoeden dat hij universitair geschoold was, maar zijn 

status als intellectueel niet wilde schaden door zijn naam aan een laagwaardig werk, een 

kookboek te koppelen. Zijn boek werd voor het eerst gedrukt in Leuven waardoor hij 

misschien uit het Leuvense universitaire milieu afkomstig is. 

 

De zoektocht naar de auteur is een hekelig werk dat vaak met een teleurstelling eindigt. 

Toch hoeft de naam van de schrijver niet bekend te zijn om iets over de herkomst van de 

boeken te weten te komen. De verschillende inhoudelijke en formele aspecten indiceren dat 

dat kookboeken in welstellende kringen werden gebruikt, waaruit kan worden besloten dat 

hun auteurs, indien deze niet zijn ingehuurd tot de gegoede sociale groepen behoorden. 

Vervolgens wijzen de verscheidene eigendomskenmerken  die in de kookboeken zijn terug te 

vinden, op het kostbare karakter van kookboeken en zette het de deur open voor het idee 

van gedeeld auteurschap. 
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6.2 Huishoudelijk schriftgebruik: een kwestie van gender? 

Koken is een gendergeladen activiteit. Koken wekt bij de meesten het beeld van de moeder 

in de keuken op, terwijl het uitsluitend mannen zijn die worden geprezen voor de culinaire 

verwezenlijkheden uit de afgelopen eeuwen. Deze dualiteit komt voort uit de scheiding van 

de private en publieke levenssferen. De verantwoordelijkheid van de vrouw lag bij het 

huishouden. Ze stond in voor de opvoeding van de kinderen en het onderhoud van haar 

man. Koken was in dit kader een van de verschillende taken waarin ze moest voldoen. Als 

professionele bezigheid was koken voor vrouwen uitgesloten, dit behoorde tot het domein 

van de man. In het koksambacht, was het mogelijk dat beide sferen overlapten. In de 

context van het ambacht kon de echtgenote van de meesterkok in het productieproces 

worden ingezet. De culinaire handelingen die zij hierbij stelde waren in feite beroepshalve, 

maar lagen eigenlijk in het verlengde van haar huishoudelijke verantwoordelijkheid, met 

name haar man bijstaan wanneer hij haar hulp nodig had. Zelfs in deze situatie waarbij deze 

vrouwen al een uitzondering vormen, verwierven zij niet de hoedanigheid van kok.  

 

Uit de contemporaine iconografie blijkt de associatie tussen vrouwen en koken van latere 

datum te zijn. In karikaturale prenten uit de 16e eeuw worden vrouwen meestal met 

spinrokken en niet met potten of vuurtangen afgebeeld.267 Het beeld van de vrouw achter 

het fornuis kent waarschijnlijk zijn oorsprong in de 19e eeuw met de burgerlijke rolverdeling 

tussen man en vrouw. Vanuit deze hedendaagse beeldvorming is er de behoefte om 

vrouwen als de logische gebruikers en daarom als samenstellers van de kookboeken aan te 

duiden. Dit is te voorbarig, want bij de opstelling van kookboeken zijn mannen evenzeer 

betrokken . Het was de verantwoordelijkheid van de pater familias om van zijn dochters 

goede huwelijkskandidaten te maken en toe te zien op zijn echtgenote opdat zij in de 

uitvoering van haar taken als de vrouwe des huizes hem niet tot schande zou brengen. De 

auteur van Le Ménagier de Paris is zo een man. Zijn bedoeling was een handleiding voor zijn 

vrouw op te stellen die haar zou helpen een goede huisvrouw te zijn en haar hiertoe de 

nodige kennis bij te brengen die zij later aan haar dochters zou kunnen doorgeven.268  Le 

Ménagier de Paris is van opzet een pedagogisch werk, wat niet geld voor zuivere 

kookboeken. Toch kan er een vergelijking worden gemaakt, omdat de betrokkenheid van de 

vader of echtgenoot moet worden gezocht in zijn bezorgdheid om kennis vast te leggen en 

te garanderen voor de toekomst. Een vader hoopte dat zijn dochter de kennis die hij 

vastlegde goed zou kunnen gebruiken, eenmaal het receptenboek aan haar werd 

overgedragen.269   

 

                                                      
267 R. Jansen-Sieben en J.M. Van Winter. De keuken uit de late middeleeuwen. p. 14. 
268 R. L. Krueger. “Identity begins at home: female conduct and the failure of counsel in Le Menagier de Paris.” 

In: essays in medieval studies. 22, (2005), West-Virginia University Press, Morgantown, p. 23. 
269 E. Leong. Op. Cit. pp. 87-88. 
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In het convoluut kon het merendeel van de recepten aan de onbekende scribent Gerardus 

Rodolphus worden toegeschreven. Met dit kookboek had hij niet de bedoeling zijn vrouw of 

dochter te leren koken, daarvoor bevatten zijn recepten te weinig details, maar was het een 

manier om kennis in een duurzaam formaat aan te bieden. 

 

Verder was het gebruik van een kookboek aan één grote voorwaarde verbonden, met name 

geletterdheid. De nood om te kunnen lezen en schrijven, maakt sommige vrouwen van hun 

geletterde echtgenoot afhankelijk. Al is het vrij redeloos dat een echtgenoot een kookboek 

voor zijn ongeletterde vrouw zou opstellen als zij er zelf geen zelfstandig gebruik van zou 

kunnen maken. In de kookboeken zelf zijn bewijzen van geletterdheid bij vrouwen terug te 

vinden. De schrijfoefeningen van Clara Van Molle en haar dochters werden reeds 

aangehaald, maar er zijn ook voorbeelden te vinden die aantonen dat schrijfvaardigheden bij 

het koken van pas kunnen komen. In een recept voor dadeltaart in Het Antwerps 

receptenboekje stelt de auteur voor om een taart op volgende manier af te werken: 

“maeckter aff enich vremt weerck oft letteren op de tourte dat ghij begeert als de tourte 

gebacken is”.270 Wendy Wall stelt dat deze vorming van letters niet als schrijven kan worden 

erkend als het daarnaast niet op papier gebeurt.271  De “letteren [..]dat ghij begeert” geeft 

niet noodzakelijk aan dat de vrouw de schrijfvaardigheid bezit, maar in ieder geval enkele 

letters kan vormen. Schrijven heeft hier enkel een decoratief nut tenzij het een demonstratie 

van de vrouw haar schrijfvaardigheid is. In dit geval toont ze  hiermee aan dat schrijven net 

als een koken een huishoudelijke vaardigheid en taak is. Schrijven kan in dit geval zowel een 

huishoudelijke kunst als praktijk zijn.272 

 

Het beheersen van deze vaardigheden houdt daarom nog niet de garantie in dat vrouwen 

dezelfde toegang tot communicatie kregen als mannen: “ Women have been more like 

borrowers, or even thieves, than like proprietors of language[…]for men have controlled the 

manufacture of public semantic resources and the terms of their commerce in public 

discourse”.273 De ongelijke scheiding tussen publieke/private sfeer en man/vrouw limiteerde 

het schriftgebruik bij vrouwen. Tegelijkertijd gaf het hen de kans om binnen de gevestigde 

genderpatronen een eigen schriftpraktijk op poten te zetten. De eerste kookboeken werden 

misschien door mannen opgesteld, maar dit weerhield vrouwen niet om het genre eigen te 

maken door het naar hun eigen ervaringen en verlangens af te stellen. De flexibiliteit en de 

open aard van kookboeken zou het resultaat kunnen zijn van schriftgebruik bij vrouwen. 

 

 

 

                                                      
270 Antwerps receptenboekje. Recept nr. 5. 
271 W. Wall. Op. Cit. p. 397. 
272 Ibidem.  
273 C. Gannet. Gender and the Journal: Diaries and Academic Discourse. SUNY press, New York, 1992, p. 61. 
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 E. Fleitz oordeelt dat de flexibiliteit van ‘women’s literacy’ een noodzaak is om de 

communicatie binnen een netwerk van vrouwen te kunnen ondersteunen zonder hierbij hun 

taken als vrouw te verzaken. 274  Dit netwerk is in de casus van de huishoudelijke 

kookboekjes problematisch, omdat niet enkel vrouwen van dit netwerk deel uitmaakten.  

 

Zowel moeders als vaders stonden via een kookboek in communicatie met hun nageslacht. 

Daarbij werden kookboeken niet steeds via de matriarchale lijn doorgegeven.275 De meeste 

kookboeken werden veelal vanuit het ouderlijk huis door de vrouw in het nieuwe 

huishouden gebracht, maar in het geval dat er geen dochters waren, werd het boek 

overgelaten aan een zoon zodat zijn echtgenote er gebruik kon van maken. Wegens het 

gebrek aan informatie over de eigenaars is deze these voor dit onderzoek niet hard te 

maken, maar lijkt het een zeer plausibele bevinding. Indien het netwerk van vrouwen niet 

opgaat, kunnen de multimodale karakteristieken van de tekst, met name de flexibiliteit en 

de open aard evenmin aan vrouwen worden toegeschreven. Deze kenmerken zijn misschien 

niet terug te vinden in de hofkookboeken en gedrukte kookboeken, de kookboeken die 

enkel door mannen zijn opgesteld. Toch lijkt eerder de context de verklarende factor te zijn. 

De discrepantie komt niet voort uit het verschil in schriftgebruik tussen mannen en vrouwen, 

maar het gebruik van kookboeken in een huishoudelijke context. De modaliteiten komen in 

alle huishoudelijke kookboeken voort, ongeacht ze door mannen of vrouwen zijn opgesteld. 

 

Als enkel vrouwen deze kookboeken gebruikten, niet noodzakelijk om zelf te koken, maar als 

middel van toezicht op de keuken, zijn lezen en schrijven niet alleen de voorwaarden om 

kookboeken te kunnen gebruik, maar ook  de nodige vaardigheden om in de huishoudelijke 

taken te kunnen slagen. Schrijven is net als koken een basisvaardigheid in het huishouden. 

Zowel mannen en als vrouwen waren verantwoordelijk voor de opstelling van deze 

kookboeken en kunnen daarom allebei als auteur worden aangeduid. Echter waren het 

alleen vrouwen die van deze kookboeken in de keuken gebruik maakten. 

  

                                                      
274 E. Fleitz. Op. Cit. p. 4. 
275 E. Leong. Op. Cit. pp. 89-90. 
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7 Besluit 

De Zuid-Nederlandse kookboeken zijn kostbare bronnen die meer dan alleen een culinaire 

waarde hebben. De kennis en praktijk die in deze huishoudelijke kookboeken zitten vervat, 

geven ze een sociaal-culturele relevantie die niet kan worden genegeerd. Ze kunnen het best 

worden omschreven als, een verzameling van al dan niet, volgens een bepaalde volgorde, 

geordende culinaire recepten die bondige en chronologische instructies inhouden tot het 

bereiden van gerechten voor menselijke consumptie. Ze worden ter geheugensteun in de 

keukens van de private huishoudens door verschillende generaties van gebruikers 

aangewend. De toevoegingen en wijzigingen die doorheen de tijd door deze personen en 

andere leden van het huishouden worden aangebracht, leiden tot een organisch gegroeid 

geheel. De huishoudelijke kookboeken onderscheiden zich van de andere culinaire 

geschriften door de sociaal-culturele context waarin ze zijn opgesteld en gebruikt. Hun 

gemeenschappelijke deler, recepten zorgt ervoor dat ze dezelfde functie vervullen. 

 

Voor het bestuderen van recepten als geschreven tekst, is de linguïstiek de beste optie, maar 

het is M. Görlach multi-modale methode en de discouranalyse die theorieën uit deze 

discipline voor dit historisch onderzoek bruikbaar maakte. Het werd mogelijk dit teksttype 

tot zijn algemene kenmerken te herleiden. Zo heeft elk Nederlands recept een vaste 

structuur. Het bestaat uit een titel en een tekst met instructies in chronologische volgorde. 

De instructies zijn agens- en tijdsneutraal door het gebruik van de gebiedende wijs. De 

bedoeling hiervan is niet bevelend te zijn, maar instructies aan te bieden die altijd en door 

iedereen moeten kunnen worden uitgevoerd. Ditzelfde geldt voor het eenvoudig taalgebruik 

en de weinig complexe, korte zinsbouw. Men streeft ernaar een duidelijk tekst af te leveren 

waarin alles wat niet relevant of overbodig is te elimineren. Dit leidt niet tot een 

telegramstijl, maar tot grammaticaal correcte, volledige zinnen. Het praktische en 

pragmatische karakter van kookboeken was volledig tot de microstructuur van de recepten 

te herleiden.  

 

Naast de structuur werd ook de inhoud aan een comparatieve analyse onderworpen. In dit 

onderdeel het gebrek aan bronnen in dit onderzoek aan het licht. Enkel een klein aandeel 

van het grote aandeel kookboeken dat ooit in omloop waren, zijn overgeleverd. De condities 

waarin deze werken zijn gebruikt en bewaard, zijn niet ideaal om een goede conservatie te 

garanderen. Vele kookboeken hebben de tand des tijd niet doorstaan en bovendien 

bevinden er zich zeker nog enkele in privébezit. Hoeveel kookboeken het betreft, is niet 

zeker, omdat vele verzamelaars de inhoud van hun collectie niet openlijk bekend maken.  

 

De toegang tot de kookboeken in privaat eigendom blijft beperkt waardoor uitgaven, zoals 

er al in het verleden werden uitgebracht meer dan welkom zijn. Onderzoek wordt hierdoor 
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mogelijk, maar blijft gelimiteerd als het kookboek-artefact niet kan worden bestudeerd. Het 

bestaan van deze kookboeken doet hopen dat er in de toekomst nieuwe, onbekende 

exemplaren naar de oppervlakte zullen komen. Hun aantal is misschien gering, maar 

verhindert niet om op basis van de overgeleverde kookboeken enige vaststellingen te 

maken. 

 

De eetpatronen  die zich in de Zuid-Nederlandse kookboeken manifesteren, stemmen 

volledig overeen met de algemene kenmerken die over de West-Europese eetgewoonten in 

de literatuur worden geformuleerd. Uit de dure voedingswaren die in de kookboeken 

worden vermeld, blijkt dat deze kookboeken binnen een rijk milieu werden gebruikt. Er 

waren de dure specerijen, de consummatie van uitsluitend wit brood en de grote variëteit in 

vlees, vis en gevogelte soorten. Voor vleessoorten gaat de voorkeur uit naar het dure, malse 

kalfsvlees tegenover het taaie rund. Er werd aangetoond dat niet alleen de welvaart de 

vleeskeuzen bepaalden. Vanuit de humorenleer werd warm-vochtig vlees aangeraden 

waardoor vlees en gevogelte een dubbele bereiding ondergingen. De humorenleer 

selecteerde de gezondere vleessoorten, maar deed de smaak van anderen te niet waardoor 

op twee verschillende manieren de selectie eetbare gevogelte en vleessoorten werd 

gelimiteerd. Ten slotte was er ook sociaal prestige die de voedselselectie bepaalde. De 

bereidingen voor imposante vogelsoorten zijn in de Zuid-Nederlandse minder 

indrukwekkend, maar de aanwezigheid van recepten voor dergelijke onsmakelijke 

gevogeltesoorten bevestigt dat het sociale motief ook een rol speelde.    

 

Verder is het duidelijk dat er vele bereidingen, waar men van overtuigd kan zijn dat deze in 

de keuken van het private huishouden werden toegepast, niet in deze kookboeken worden 

vermeld. De afwezigheid van sommige recepten en ingrediënten zegt niets over de 

eigentijdse eetgewoonten, maar indiceert enkel het doel waarmee de Zuid-Nederlandse 

kookboeken werden aangewend. Het Cock bouck, het convoluut, het Keukenboek, de 

verzameling culinaire en medicinale recepten en Het handboek van Clara Van Molle bevatten 

voornamelijk recepten met betrekking tot vleesbereidingen. Het gebrek aan groenten en de 

nadruk op specerijen gaf in de eerste plaats aan dat deze kookboeken voornamelijk voor 

vleesbereidingen werden gebruikt en dat het zwaartepunt bij een vleesbereidingen, de 

specerijenmengeling is. In het Brabants kookboek, Confiseur Flamand en Het Antwerps 

receptenboekje ligt de nadruk op konfijten, waardoor de bereidingstechniek de reden van 

consultatie bij deze boeken was. De Zuid-Nederlandse kookboeken worden niet 

geraadpleegd voor dagdagelijkse recepten, maar voor complexe bereidingen en niet-

occasionele feestmaaltijden.  
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De eigentijdse eetgewoonten vinden hierdoor, maar gedeeltelijk hun reflectie in de 

huishoudelijke kookboeken, maar daarom zijn ze nog niet nutteloos. De informatie die 

hiervoor in ruil wordt gegeven is te groot. Zo hadden de religieuze restricties die door de 

rooms-katholieke kerk werden opgelegd ook hun impact op de inhoud van deze 

kookboeken. Dit is in de Zuid-Nederlandse kookboeken aan de aanwezigheid van 

vastenrecepten vast te stellen. In deze recepten werden eieren, vlees en zuivel gebannen en 

vervangen door amandelen en vis. Het gebruik van room en eieren in sommige van deze 

recepten doet blijken dat de regels niet altijd even strikt werden nageleefd en dat er 

achterpoortjes moesten zijn waarbij men aan deze regels kon ontsnappen.  

 

Er zijn geen drastische wijzigingen in het denken over voeding in de Zuid-Nederlandse 

kookboeken vast te stellen, maar dit houdt niet in dat er in het geheel geen veranderingen 

werden vastgesteld. In Brabants kookboek en Confiseur Flamand zijn reeds zeer vroeg zoete 

gerechten vast te stellen waardoor desserts vanaf de 17e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden 

hun opmars maakten, net zoals de koloniale producten. De aanwezigheid van kalkoen in het 

Confiseur Flamand toont aan dat men niet conservatief was tegenover voeding en dat men 

zelf openstond vond voor vernieuwing, zolang deze conform was aan de culturele 

onderbouw waarin de humorenleer van Galenus vervat zat. 

 

Naast de inhoud deelt de tekst mee voor welk publiek deze boeken bestemd zijn en door wie 

ze zijn opgesteld. De eigendomskenmerken die in de verzameling culinaire en medicinale 

recepten en in het convoluut zijn terug te vinden en de luxe om een boek voor pragmatische 

doeleinden te gebruiken, bevestigt de herkomst van deze huishoudelijke kookboeken uit de 

gegoede sociale groepen. De aanwezigheid van de laatmiddeleeuwse hofkookboeken die 

enkel ten dienste stonden van de hoogste aristocratie, creëerde het verlangen bij historici 

om een kookboek aan de niet-adelijke elite toe te kennen. Dit zouden de huishoudelijke 

kookboekjes zijn. Het bewijs, de vermelding van de naam Jan Borluyt, heer ven Eenode die in 

de verzameling culinaire en medicinale recepten werd gevonden, weerlegt deze presumptie 

definitief. Aristocratisch als niet-adelijke huishoudens zullen eveneens van de kennis in deze 

huishoudelijke kookboeken hebben genoten. De veronderstelling dat de huishoudelijke 

kookboekjes niet meer dan een imitatie van de hofkookboeken door de lagere sociale 

bevolkingsgroepen zijn, komt evenzeer uit dezelfde dichotomie tussen de aristocratische en 

de niet-adelijke rijke groepen voort. Deze Eliaanse kijk op de verhouding tussen beide 

kookboeken is te monocausaal en volledig achterhaald want, de onderlinge gelijkenissen zijn 

het resultaat van een gedeelde culinaire traditie.  Daarbij moet het kopiëren van 

hofkookboeken niet noodzakelijk wijzen op een bewuste imitatie, want zoals werd 

aangetoond zocht men in de eerste plaats naar betrouwbare bronnen waaruit men recepten 

kon putten.  
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Het summiere karakter van de Zuid-Nederlandse recepten wijst op een ervaren en niet 

noodzakelijk professionele kok, zoals in de literatuur wordt geponeerd, als gebruiker.  

Door de mondelinge overdracht van kennis tijdens het leerproces en de repetitieve aard van 

koken, had men geen behoefte aan een kookboek om een bereiding tot een geslaagd einde 

te kunnen brengen. Kookboeken dienden ter geheugensteun. Enkel de meest cruciale 

informatie werd neergeschreven, waardoor exhaustieve ingrediëntenlijsten, hoeveelheden 

en uitdrukkelijke tijdsduuraanwijzingen zelden in recepten worden vermeld. Voor het koken 

baseert de kok zich in de eerste plaats op haar basiskennis en ervaring. De 

informatieverstrekking in recepten vangt aan waar haar bagage aan kennis ophoudt. Deze 

individualisering van kookboeken naar de behoefte van de gebruiker zorgt voor verschillen in 

de lengte en gedetailleerdheid van de recepten tussen enerzijds de handgeschreven 

kookboeken onderling en anderzijds tussen de handgeschreven en gedrukte kookboeken. 

De handgeschreven kookboeken werden door ervaren als minder ervarene koks gebruikt 

waardoor de lengte van het recepten verschilde naargelang de kennis van de gebruiker, 

waardoor er grote verschillen in de uitvoerigheid van de recepten bestaat tussen de 

handgeschreven kookboeken. Het brede publiek waar de gedrukte kookboeken aan gericht 

zijn, vereist een duidelijke, heldere inhoud die door iedereen kan worden begrepen. 

Hierdoor zijn de recepten in deze kookboeken in het algemeen langer. Het principe van de 

minimale informatiestrekking blijft zowel voor de gedrukte als handgeschreven kookboeken 

gelden desondanks de recepten langer en gedetailleerder kunnen zijn. 

 

In geen geval hebben de Zuid-Nederlandse kookboeken een pedagogische functie vervuld. 

Het zijn hulpinstrumenten die voor hun gebruik enige kookervaring en de vaardigheid om te 

kunnen lezen vereisen. Dit sluit nogmaals de lagere sociale groepen uit, maar legt ook 

beperkingen op tegenover het gebruik van kookboeken door vrouwen. Als hulpmiddel bij 

het uitvoeren van een huishoudelijk taak waren kookboeken weinig bevorderlijk indien 

vrouwen de inhoud ervan niet konden lezen. In deze situatie zou een vrouw te afhankelijk 

zijn van haar geletterde echtgenoot bij het uitvoeren van haar dagdagelijks werk waardoor 

het plausibel lijkt dat de vrouwelijke gebruikers een zekere graad van geletterdheid moesten 

hebben. Het vormen van enkele letters in gebak tot het lezen en neerschrijven van recepten 

houden weliswaar een verschillende bekwaamheid in, maar allebei getuigen ze dat lezen en 

schrijven  net zoals koken een van die vaardigheden was die een vrouw voor het beheer van 

haar huishouden beter kon bezitten. 
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 Kookboeken beperkten zich misschien tot de private sfeer van het huishouden, maar 

kunnen daarom nog niet als een zuiver vrouwelijke schriftpraktijk worden gezien. Hiervoor 

waren mannen nog te veel bij de opstelling ervan betrokken. Hun betrokkenheid was niet 

zoals bij vrouwen vanuit praktische overwegingen, maar was er uit bezorgdheid om kennis te 

bewaren en door te geven aan het nageslacht.  

 

De materiële en intellectuele waarde van deze boeken zorgden ervoor dat ze, zoals het 

convoluut, Confiseur Flamand en de verzameling culinaire en medicinale recepten over 

meerdere generaties werden doorgegeven. In de lange periode die ze hierdoor dienst 

deden, werden ze door verschillende mannen en vrouwen bezeten, gebruikt, aangepast en 

aangevuld.  Voor de samenstelling en in de zoektocht naar kennis kon het hele huishouden 

betrokken zijn. Men ging recepten uit andere kookboeken of uit de mondelinge overlevering 

halen waardoor inhoudelijke gelijkenissen opgemerkt kunnen worden. Het is de 

aanwezigheid van recepten van gemeen goed en het aanpassen van gekopieerde recepten 

naar de persoonlijke noden van de gebruiker die het leggen van relaties tussen kookboeken 

geen evidente onderneming maakt. Voor het onderzoek naar de Zuid-Nederlandse 

kookboeken is vooral het gebrek aan bronnen die het vaststellen van rechtstreekse 

verbanden verhindert. Uit de vele kleine toevallige overeenkomsten die terug gevonden zijn, 

is het duidelijk dat deze kookboeken uit dezelfde culinaire traditie putten. Handgeschreven 

kookboeken zijn compilaties van oude en nieuwe kennis die door een samenwerking van 

meerdere personen doorheen de tijd wordt gerealiseerd.  

 

Wie deze personen waren is niet steeds bekend door de grote anonimiteit waarmee deze 

kookboeken zijn overgeleverd.  Indien er al een naam in het kookboek is terug te vinden, 

levert onderzoek ernaar weinig op. Databanken bevatten enkel prominente of 

aristocratische personen,daarbij zijn namen, zoals Gerardus Rodolphus onduidelijk of te 

courant en is geen geografisch aanknooppunt die een levensloopanalyse op basis van 

kerkregisters mogelijk maakt. Het gebrek aan achtergrondinformatie zorgt ervoor dat vele 

vragen naar de oorsprong, gebruikerscontext en de gebruiker zelf onbeantwoord blijven. Dit 

probleem treft de gedrukte kookboeken in mindere mate, maar levert enkel in het geval van 

Gheeraert Vorselman en Karel Baten achtergrondinformatie over de auteur op. Kleine 

indicaties in deze kookboeken kunnen de zoektocht vooruit helpen, maar leiden veelal tot 

speculaties die niet hard kunnen worden gemaakt. Algemene bevindingen zijn misschien niet 

bevredigend, maar zijn voorlopig de enige uitweg. 
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Doorheen het onderzoek komt het verspreid aan bod, dat het bestaan van de huishoudelijke 

kookboekjes vooral te danken is aan een ontwikkeling die vanaf de 15e eeuw vorm begint te 

krijgen. De introductie van papier in deze periode brengt een daling in de boekprijs teweeg. 

De dalende waarde van boeken zorgde ervoor dat ze onder de verschillende bevolkingslagen 

zouden worden verspreid en voor meer pragmatische doeleinden gebruikt zouden worden. 

Dit luidde de intrede van een kookboek in die weldegelijk in de keuken zou gebruikt worden. 

De kopieeractiviteiten als het aantal kookboeken in omloop zou toenemen waardoor steeds 

meer mensen van dit hulpinstrument zullen gebruik gemaakt hebben. De drukpers zou vanaf 

het begin van de 16e eeuw dit aantal kookboeken en gebruikers exponentieel laten 

toenemen. Deze grotere boekproductie en de verbreding in publiek zou implicaties voor de 

kookboeken hebben. Allereerst leidt de stijging in de boekproductie tot een 

gestandaardiseerd formaat en begint men na te denken over de structuur in het boek. 

Folio’s worden genummerd, recepten worden geordend volgens een thema en indexen 

worden toegevoegd, zodat kookboeken steeds efficiënter geraadpleegd kunnen worden. In 

de Zuid-Nederlandse kookboeken blijkt dat men experimenteerde met verschillende 

combinaties om de beste methode tot consultatie te vinden waar tegenover sommige 

auteurs deze rationalisering volledig links lieten liggen. De verbreding in publiek leidt bij de 

handgeschreven kookboeken tot een toenemende individualisering volgens de behoeftes 

van de ene gebruiker en bij de gedrukte streeft men naar helderheid zodat de grote massa 

de inhoud zou begrijpen.  Het resultaat is hetzelfde, steeds meer recepten worden 

uitvoeriger en met meer detail van het originele gekopieerd. Naast de singulariteit van elk 

kookboek was aldus evenzeer een grote uniformiteit in de Zuid-Nederlandse kookboeken. 

 

Op linguïstiek vlak zijn recepten als tekstgenre reeds uitvoerig bestudeerd, maar de focus 

blijft hier voornamelijk op hedendaagse recepten liggen. Er is dus zeker nog ruimte voor 

historische dimensie in dit onderzoek. De premoderne recepten zijn een bijna zo goed als 

onverkend terrein, want voorlopig zijn enkel de Zuid-Nederlandse en de Oudengelse 

recepten aan een taalkundige analyse onderworpen. Een interdisciplinaire benadering zoals 

in dit onderzoek werd getracht, kan verder worden gedreven tot een vruchtbare 

intensievere samenwerking, want inzichten die uit de kadering van de linguïstische aspecten 

in een historische context voortkomen, kan voor beide vakgebieden interessant zijn. Verder 

kan er ook een vergelijking worden gemaakt tussen de hedendaagse en premoderne 

recepten, maar veelal zal dit onrechtstreeks aan bod komen door met eigentijdse ogen naar 

oude tekstgenres te kijken.  
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Er kan evenzeer nog veel filologisch werk worden verricht. Het handboek van Clara Van 

Molle, Confiseur Flamand en het Brabants kookboek zijn nog niet uitgegeven en uit de vele 

online uitgaven van de gedrukte kookboeken is het duidelijk dat er een grote 

gastronomische interesse naar deze oude kookboeken zijn. De tekstanalyses en de 

bespreking van het culinaire genre mogen bijna voltooid zijn, grensoverschrijdend 

comparatief onderzoek biedt voorlopig veel mogelijkheden. De vergelijking van de Zuid-

Nederlandse kookboeken met andere anderstalige huishoudelijke kookboeken is daarom de 

logische volgende stap in dit onderzoek. In het verleden gebeurde vergelijking op basis van 

kwantitatieve gegevens, maar door gebrek aan Nederlandse bronnen is dit niet de manier 

om tot representatieve besluiten te komen. Een grootschalige vergelijking met andere West-

Europese bronnen kunnen nieuwe inhoudelijke verbanden vastleggen, maar in het zoeken 

naar overeenkomsten zal men zich niet tot kookboeken mogen beperken. De impact van de 

eigentijdse geneeskunde, de vele confiserierecepten in kookboeken en de bevindingen uit 

kritische tekstuitgaven wijzen diëtische traktaten en secreetboeken als potentiële bronnen 

aan. Door hun nauwe verwantschap met kookboeken zullen ze zeker in beschouwingen 

moeten worden genomen. Verder kan naast inhoudelijk gelijkenissen het bestaan van een 

vaktaal worden onderzocht door Nederlandstalige en anderstalige culinaire en niet-culinaire 

bronnen te bestuderen. Ten slotte bieden de subdisciplines van de geschiedschrijving, 

waaronder de codicologie en paleografie, nog voldoende criteria aan om dit comparatief 

onderzoek nog voor een lange tijd te voeden. 

 

De mogelijkheden in het kookboekenonderzoek is groot en kan dus nog alle kanten opgaan. 

Het laatste woord over de Zuid-Nederlandse kookboeken is zeker nog niet geschreven. 
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8 Referenties 

8.1 Bronnen 

Privé collectie 

1. Een Antwerps receptenboekje  

Amsterdam 

 Universiteitsbibliotheek 

1. K. Baten. Eenen seer schoonen ende excelenten Cock-boeck, gevoegd 

bij Christophorus Wirtsung, Medecyn-boec. Gent 1540. 640 A16.  

Druk uit 1593. 

Antwerpen 

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

1. Cock bouck. HS. 240 

2. Brabants kookboek. C: lvd:13126535. 

Brussel 

Koninklijke bibliotheek van België 

1. Handboek Clara van Molle. HS II 51 

2. Secreet-Boeck. HS. II 211. 

3. G. Vorselman. Eenen Nyeuwen Coock Boeck. Antwerpen, 1560.  

LP 499 C (fotokopie)   

4. K. Baten. Eenen seer schoonen ende excelenten Cock-boeck, gevoegd 

bij Christophorus Wirtsung, Medecyn-boec. Amsterdam 1627.  

VB 4.625 C 

5. A.Magirus. Koockbouc oft familieren keukenboec. Leuven, 1612. III 

17.312 A(RP) 

Edingen 

Arendbergarchief 

1. Kapucijnen Bibliotheek. Confiseurs Flamand. HS 2. 
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Gent 

Koninklijke academie voor Nederlandse taal- en letterkunde 

1. Convoluut. HS 15. 

 

Universiteitsbibliotheek 

1. Keukenboek. HS 1035.    

2. Culinaire en medicinale recepten. HS 476. 

3. Jan Yperman. Cyrurgie en andere geneeskundige geschriften. HS 1273. 

München 

Bayerische staatsbibliotheek, 

1. T. Van der Noot. Een notabel boecxken van cokereyen. Brussel, 1510.  
BSB 4 Rar. 752.  
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9 Bijlage 

1. Codicologisch overzicht van de bronnen 
 

Het Antwerps receptenboekje 

 

Deze codicologische beschrijving gebeurt op de informatie die door J. Lindemans wordt 

meegedeeld in zijn uitgave van het handschrift. 

 

Materiële beschrijving 

Het Antwerps receptenboekje. Privé-bezit.  

Noord-Brabant, 1575-1625 

 

Papier. 40 bladen. 190x140 mm. 

5 IV (40) 

 

Het boekje bevindt zich in privé-bezit (anno 1960) maar was ooit het eigendom van Frans 

Claes, conservator van het Vleeshuismuseum te Antwerpen. Het handschrift staat vermeld 

onder nr. 3020 in de catalogus van de veiling van het nalatenschap van F. Claes. Deze 

catalogus word bewaard in de erfgoedbibliotheek H. Conscience te Antwerpen. 

 

Inhoudelijke beschrijving276 

f.1r-v: Tabuletier van desen boeck 

 inhoudsopgave van recepten 1-39.  

84 recepten. 

 2 handen. Hand A schreef recepten 1 (?)-48 en hand B schreef 49-84. 

Op een van de laatste bladzijde is een ‘remedie voor een vervuylde maege’ toegevoegd. 

Dateert vermoedelijk uit de 18e eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
276 Tekst uitgave in:  J.Lindemans. Een Antwerps receptenboekje van ca.1575-1625. Koninklijke Vlaamse 
academie voor taal en letterkunde, 3, 1960. 
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Het Brabants kookboek 

 

Brabants kookboek. H. Conscience erfgoedbibliotheek Antwerpen. Handschrift 

c:lvd:13126535 

Noord-Brabant. Midden 17e eeuw. 

 

Materiële beschrijving 

Papier, 65 bladen, 190x150 mm geen boekband. 

 

Eén perkamenten en één papieren schutblad aan de voor- en achterkant. Het papieren 

schutblad is aan de binnenzijde van het perkamentenblad gekleefd en op het perkament 

staat een tekst in het Latijn geschreven. Op de versozijde van het papieren schutblad aan de 

voorzijde staat in potlood ‘Elvere cob’ geschreven. De notitie‘a monsieur Boot 

Huyvetterstrate Anvers’ staat er tweemaal, één in pen en één in potlood..  

De boekband is verloren. De folio’s zijn in Arabische cijfers met potlood genummerd in de 

rechterbovenhoek op de rectozijde van elke folio. 

Geen reclamen, custoden of signaturen. 

Vier handen in Gotische hybrida : 

 Hand A: f.2r.- f.6v. 

 Hand B:  tot begin f36r. 

 Hand C: f.37v.-f.42v. 

 Hand D: f.50r 

 Hand E: f. 50v. – f. 57r. 

 

Inhoudelijke beschrijving 

f.1r-36v: recepten.  

f.37r-42v: Medische recepten in het Frans en Nederlands. 

f. 43r-49v: Blanco pagina’s. 

f. 50r: Drie culinaire recepten. 

f. 51r-56: Brieven in het Frans. 
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Het handboek van Clara Van Molle 

 

Handboek Clara Van Moll. Koninklijke bibliotheek Brussel. Handschrift II 51 

Noord- Brabant, circa.1600 

 

Materiële beschrijving 

Papier,82 bladen, 152x203 mm lederen band 

 

(VIII+1) (17) + 2 VIII (49) + (VIII+1) (66) + VIII  

 

Twee originele papieren schutbladen aan de voor-en achterkant. Op de versozijde van het 

eerste voorblad staat in potlood geschreven ‘handboek van Clara Van Molle’. Originele, 

sobere lederen kaft. In het midden van de rug kleeft een papiertje met daarop het opschrift ‘ 

handboek teekenbeginsel, remedie, kokbock, les dicts des sept sages de Grece. Anno 

1600.’De folio’s zijn in Arabische cijfers met potlood genummerd in de rechterbovenhoek op 

de rectozijde van elke folio.  Liniëring met pen, één kolom.  

Eén hand : Gotische hybrida. 

  

Geen watermerk. 

 

Inhoudelijke beschrijving 

 

f.1r- 19v: Schrijfoefeningen. 

f.20r-30r: Tekeningen. 

f.31r-35r: Schrijfoefeningen. 

f35v-37r: Blanco. 

f.37v-55v: Medische recepten. 

f.56r-63r: Blanco. 

f.63v-83v: Recepten voor dranken. 

f.84r-106v:Blanco. 

f.107r-136v: Cock-boeck. – 92 culinaire recepten 

f.137r-143r: Blanco. 

f. 143v-157v: De spreuken van de zeven wijze grieken 

f158r-164v: Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 

97 

Cock bouck 

 

Cock bouck.  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience,  Antwerpen. HS. 240. 

Noord-Brabant. Ca. 1600. 

 

Materiële beschrijving 

 

Papier. 68 bldn. 306 x 129 mm. Moderne halflederen band (1906). 

 

Bij de restauratie zijn de bladen te strak in gebonden om de katernenopbouw te 

achterhalen. Tijdens dit proces zijn de bladen met papieren reepjes verstevigd.  

Voor-en achteraan zijn twee papieren schutbladen toegevoegd. 

Moderne halflederen band op kartonnen platten. De rug en de hoeken zijn met stof bekleed. 

 De rug telt 5 ribben en op de rug van de band staat de titel Cock bouck in gouden letters 

gedrukt.  

Moderne foliëring in potlood in rechter bovenhoek op de rectozijde:  1-68. Een blad dat 

oorspronkelijk tussen f.8 en 9 zat is verloren gegaan. De tekst die op f.8v abrupt stopt, wordt 

niet hervat op f.9r. Daarbij zit folio 8 omgekeerd ingebonden. Het handschrift is getroffen 

door waterschade in de rechteronderhoek. Bij folio 8 bevindt deze beschadigde hoek zich 

aan de linker onderhoek. Wat f.8r is, moet eigenlijk f.8v zijn.   

Liniëring met droge stift, één kolom. Geen reclamen, custoden of signaturen.  

Alles, met uitzondering van recept nr. 175 is alles in dezelfde hand geschreven, een 

humanistica. 34 bladen zijn onbeschreven gebleven. 

 

Er zijn twee watermerken het eerst is een Klauwende leeuw in een cirkel, zonder kroon. 

Gelijkend op Briquet n° 10566 (Saint-Dié in 1595). Het tweede is opnieuw een klauwende 

leeuw maar deze keer met kroon, maar zonder cirkel. Het lijkt op Briquet n° 10599 

(Rotterdam 1595) 

 

Op 3-5 april 1906 werd het handschrift verworven door het dotatiefonds van de huidige 

erfgoedbibliotheek H. Conscience, toen het werd geveild in Ferdinand muller’ veilinghuis te 

Amsterdam. Het handschrift was afkomstig uit de bibliotheek van Gustave Havre (1817-

1892), ridder en voormalig burgemeester van Wijnegem 
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Inhoudelijke beschrijving 

 

f.1r -11r. : Om te bereiden alle soorten van spisen zoo van vleesch, als vis. Gesoden, als 

gebraden; pasteyen, tourten, taerten etc met andere diversche soorten van confituren, 

conserven, marsepein, biscuyt, sneugeleye etcom te fruite te gheven ende dierghelicx 

 71 recepten 

 

f. 15r-29v : Alle soorten van vleeschtourten, pasteyen, taerten en rafoelen 

 107 recepten 

 

f. 34v-36r : De maniere om alle soorten van confituren te maecken, conserven, biscuit, gelee, 

sneu, condinacq ende dierghelicke banguetterie die men te fruitte is dienende 

 13 recepten 

 

f.45r-49r : Hoeme[n] alle soorten vis bereiden zal…met elck zyn sause daerop 

 38 recepten 

 

f. 53r-v: Allederande maniere ofte soorten van vispasteyen te maecken, tourten ofte 

dierghelicke 

 5 recepten 
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Confiseur Flamand 

 

Noord-Brabant, 17e eeuw. 

Confiseur Flamand. Arendbergarchief Edingen. Bibliotheek van de Kapucijnen. Handschrift 

52. 

 

Materiële beschrijving 

Papier, 67 bladen, 155 x 206 mm, lederen band 

 

(VIII -3) (13) + VIII (29) + III (35) + VIII (51) + VIII (67) 

 

Eén papieren dekblad, geen schutbladen. De bladen hebben een rode rand. Originele 

lederen band waarbij de spanningsriempjes zichtbaar zijn. Op de rug staat in inkt, in een 

recenter handschrift ‘Confiseur Flamand’ geschreven. Vooraan, op de binnenkant van de kaft 

stond een stempel die slordig is afgekrabd. Op de binnenkant van de achterste kaft staat 

“Naer mijn door compt dit boeck aen de freule Anne Handrine Van Wassenare van 

Warmont” 

 

De eerste 3 folio’s zijn weggesneden. Moderne foliëring en nummeringen van de recepten in 

potlood. Alsook de katernen in potlood op de beneden onderhoek van de rectozijde zijn 

aangeduid van A tot E. Verder zijn er zijn geen reclamen, custoden en signaturen. Geen 

liniëring. Eén hand: Gotische hybrida 

 

Watermerk: Gekroond schild met op het schild een lelie en onder het schild de letters ‘L’ en 

‘C’. 

 

 

Inhoudelijke beschrijving 

 

f.1r-125v: 120 culinaire recepten. 

126r-134v: Blanco. 
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Het convoluut 

 

Convoluut. Koninklijke academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Gent. Handschrift 

15. 

Noordoost-Brabant, tweede helft 16e eeuw 

 

Materiële beschrijving 

Papier, 79 bladen, 215 x 160 en 185 x 160, halflederen moderne band 

 

III (6) + (IV +2)(16) + V (26) + (IX +2)(46) + 6 II (70) + (II+1)(79) 

Twee papieren schutbladen aan de voor- en achterkant. ’De folio’s zijn in Arabische cijfers 

met potlood genummerd in de rechterbovenhoek op de rectozijde van elke folio. De 

katernen van Deel C zijn met Romeinse cijfers van I tot VI genummerd. Verder zijn er geen 

reclamen, custoden of signaturen terug te vinden. De titel in deel A en B zijn met rode inkt 

geschreven. Moderne halflederen band op kartonnen platten. Op de voorkant van van de 

kaft is een etiket gekleeft. Op dit etiket staat ‘N°4’ in pen geschreven en doorstreept. 

Daarboven staat N°15 in pen genoteerd en is driemaal onderlijnd. 

Er kunnen drie handen worden ontleed. Hand A heeft deel A, deel C, deel D en het 

merendeel van deel B geschreven in een gotische hybrida. Hand B en C worden 

geïdentificeerd van pag. 79-83.  

 

Watermerken : In deel A is een kruik op een voet met twee oren en een versierd deksel met 

kruis, zichtbaar. Dit watermerk is vergelijkbaar met Briquet n° 12866 (Maastricht 1535 en 

aix-la-chapelle 1537). Het watermerk in deel B is niet identificeerbaar, want het bevindt zich 

in de plooi. In deel C is een hoofdletter P met erboven een driebladige bloem op een lange 

stengel die onderaan gesplitst is en waaronder zich een ongeïdentificeerd voorwerp bevindt, 

terug te vinden. Het watermerk is gelijkend op  Briquet n°8831 (Grevenbach 1544, Coblentz 

1543, Remire Mont 1545-61, Ribeauvillé 1547, Graffschaft 1553) Het watermark is in deel D 

evenmin zichtbaar. 

 

Inhoudelijke beschrijving 

 

Deel A: pp.1-42 - 92 Culinaire recepten 

Deel B: pp. 43-82 – 203 culinaire recepten, 2 technische recepten, 10 medische recepten 

Deel C: pp. 83-130 - 135 culinaire recepten, 2 medische recepten 

Deel D: pp. 131-140 - 20 medische recepten 

 

 

 

 

 

 



 

 

101 

101 

Culinaire en medicinale recepten 

 

Culinaire en medicinale recepten. Universiteitsbibliotheek Gent. Handschrift 476. 

Noord-Brabant of Zuid-Holland of Limburg. tweede helft 16e eeuw 

 

Materiële beschrijving 

Papier, 67 bladen, 200x145 mm, halflederen moderne band 

 

Te strak ingebonden om de katernopbouw vast te stellen. 

3 schutbladen voor- en achteraan in papier. Dekbladen, eerste en laatste schutbladen zijn in 

gemarmerd papier. Op de versozijde van het tweede schutblad staat in pen ‘Mss. 476’, op de 

rectozijde van het derde schutblad staat er in pen geschreven ‘Bibliothèque Gand mss. Nr° 

476 daaronder is er een papier gekleefd met volgende gedrukte tekst “380. Recettes 

culinaires et médicales ce recueil, rédigé en flamand, mérite à tous égards à d’attirer 

l’attention de MM. les gourmets. C’est un document pour l’histoire  de la cuisine que nous 

recommandons spécialement  aux Vatels modernes, qui ne sachant plus rien inviter de 

nouveau en faites de mets et de ragoûts , s’en vont volontiers puiser aux sources anciennes 

et ne rougissent point de mettre Apicius et son livre de re culinaria à contribution. Les 

recettes médicales y sont en très petit nombre. Rien sans piene, Vanderstrinck, 1584, lisons-

nous à dernière feuillet; cette devise va en effet tres-bien à un livre qui traite d’un art hérisse 

de tant de difficultés pratiques. ” Moderne halflederen band. De rug telt vijf ribben. In het 

tweede vakje staat er in gouden letters gedrukt, ‘recette culinaires et médicales’ en in het 

derde vakje ‘manuscrit de l’an 1584’. Met pen is er een foliëring in Arabische cijfers in de 

rechterbovenhoek op de rectozijde van elke folio aangebracht. Er zijn sporen van liniëring 

met een droge stift.Geen reclamen, custoden of signaturen. Acht verschillende handen 

kunnen worden geïdentificeerd. Gotische hybrida. 

De watermerken : Gestileerde handschoen, uit de vinger spruit een vierbladig bloempje 

Gelijkend op Briquet nr. 11419 (troyes 1522-Brugge 1523)en een gotische P met gespleten 

staart, bovenop prijkt hetzelfde vierbladige bloempje dichtste benadering bij Briquet nr. 

8652 ( Damme 1494 – Utrecht 1495-97) en nr. 8625 (douai 1486 – Brussel? 1490) 

 

 

Inhoudelijke beschrijving 

f.1r-3v: inhoudsopgave 

f.5r-f.67r: recepten 

267recepten: 258 culinaire recepten, 9 medische en 2 Franstalige recepten 

f.67v.:colofon. De onderkant van de folio is weggescheurd waardoor een deel van de tekst is 

verloren gegaan. Volgende namen staan te lezen: ‘Espoir en Dieu Vander Strick’, ‘Rien sans 

peine Vander Strinck 1584’,‘desen boeck behoirt tooe robert borluyt Ick onderschreven 

vijtem haudt van partije lant gheleghen […] en de sas van Ghent po het […] […] desen […]’en 

‘Sussanna […]dancour’.  
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Het keukenboek.  

 
Materiële beschrijving 

Kookboek. Universiteit bibliotheek Gent. Gent, Handschrift 1035 

West-Vlaanderen, laatste kwart 15e eeuw 

 

Papier, 14 bladen, 202 X 141 mm. Moderne halflederen band. 

VII (14). 

Voor- en achteraan twee papieren schutbladen. Het buitenste schutblad is met gemarmerd 

papier overkleefd.277 Op de versozijde van het eerste schutblad, vooraan staat in potlood 

geschreven “Don de la société des bibliophiles flamands”en onderaan staat: “R 16814”. 

Uit het inschrijvingsregister van de bibliotheek blijkt dat het handschrift in 1872 de 

Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen werd geschonken aan de bibliotheek. 

Moderne band met marmeren schutbladen op kartonnen platten gekleefd. Er zijn 5 ribben, 

met bovenaan in gouden letters fragment / keuken- / boek/ 16e eeuw en onderaan ‘De 

Buck’. Oude foliëring met Romeinse cijfers in inkt in de rechteronderhoek van elke 

rectozijde: van 51 tot 64. Boek was ooit het onderdeel van een groter geheel. 

Moderne foliëring in potlood in elke rechterbovenhoek van elke rectozijde: 1 tot 14. 

Liniëring met droge stift. Een kolom is afgeschreven. 

Geen reclamen of signaturen. Watermerk: een wapenschild met lelie en dolfijn: Briquet 1654 

(1479-1494). 

 

Inhoudelijke beschrijving278 

f. 1r-13r. : Desen boue leert wel ende edelike spijse te bereedene tetene 

also als hier naer volcht. - 49 recepten. 

 Eén hand: hybrida. Rubricering met rode inkt.  

Rode lombarde D van twee recepten, bovenaan f. 1r. 

Inhoudstafel op f.7r-v en 12v-13r.  

f. 13r-14v : Medische recepten in het Latijn. toevoegingen door een latere hand: cursief. 

Waarschijnlijk daterende uit de 16e eeuw. 

 

 

  

                                                      
277 J. Reynaert schat dat deze schutbladen uit de 17e of 18e eeuw komen. In: J. Reynaert. Catalogus van de 

Middelnederlandsche handschriften in de bibliotheek van de universiteit Gent. 2/2 handschriften verworven na 

1852. Universa, Wetteren, 1984-1996, p. 93. 
278 Tekstuitgave in: A. Serrure. Uitgave naar een handschrift uit de vijftiende eeuw. 1872. 
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Secreet-boeck 

 

Noord-Brabant, 17e eeuw. 

Secreet-boeck. Koninklijke bibliotheek Brussel. Handschrift II 211 

 

Materiële beschrijving 

Papier, 180 bladen, 105 x 161,lederen moderne band 

 

Te strak ingebonden om de katernopbouw vast te stellen.  

Twee nieuwe en één origineel schutblad voor- en achteraan. Op het originele schutblad 

vooraan staat er ‘C. Valentijns’. Het handschrift werd aangekocht in 1878 een veiling in 

Leuven die door notaris C. Valentijns werd ingericht. Moderne halflederenband met 

kartonnen platten. De kaft is versierd met goud- en blindstempeling. Op de achterkant van 

de kaft staat in gouden letters ‘perfumerie’. Sierlijk handschrift met floraal randkader op elke 

folio, pentekeningen en verzorgd humanistica schrift. Originele paginering met Arabische 

cijfers in inkt op elke bovenste buitenhoek. Geen custoden, reclamen of signaturen. 

 

Geen watermerk. 

 

Inhoudelijke beschrijving 

 

p. 1: pentekening 

pag.3-4: ontbreekt. 

pag.5-76: ‘De secreten ende de maniere van perfumeren ende andere seer excellente ende 

welrieckende dinghen te maecken.’ 

pag.77-82: pentekening 

pag. 83- 139: ‘Secreet-boeck inhoudende de secreten ende de maniere van alderlij dinghen 

te confijten ende te conserveren 

pag. 140-144: pentekening 

pag. 145-180: ‘Secreet-boeck inhoudende de secreten ende de maniere, soemen eenighe 

cokerijen uijtnemende excellentelijck bereijden sal.’ – 176 culinaire recepten 

Pag. 81-184: Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

104 

104 

 

 

 

 

 


