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Een amuse, voorafje of appetizer is een 

zeer klein gerechtje dat bedoeld is om de 

smaakpapillen op gang te brengen. Dit 

hoofdstuk is een klein woordje vooraf om 

alvast de zintuigen op scherp te  stellen. 
 

Amuse 
 

Another gray day in central Ohio, and I should be 

grading papers. Instead I turn to a cook book. Let’s see: 

Theodora Fitzgibbon’s 1968 A Taste of Ireland, with its 

wonderful old photographs of Irish hillsides and cities 

accompanying dishes that include exotic-sounding 

ingredients like dulse, cockles, and golden syrup. Will I 

cook any of these alluring concoctions? No, but still I 

sit reading. In my mind I cook this stew or that fish, I 

taste soda bread and Guinness, I offer tastes to others, 

share meals with them; I’m in Dublin, then out in the 

craggy West—there’s a castle in the distance, horses in 

a green pasture… And I know that others, too, are 

romanced this way by cookbooks. (Bower, 2004). 

Het citaat hierboven beschrijft precies wat mij zo fascineert aan kookboeken. De sfeer, 

de mooie plaatjes, het idee dat ik iets lekkers uit zo’n boek ga maken, hoe het boek 

mooi in mijn boekenkast staat, hoe het boek ruikt…  

Zo’n drie jaar geleden ben ik dan ook begonnen met het schrijven van mijn eigen 

kookboek met familierecepten uit Indonesië. Tijdens het schrijven begon ik mij steeds 

vaker af te vragen aan welke richtlijnen ik mij moest houden met betrekking tot mijn 
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kookboek. Zijn er eigenlijk wel richtlijnen? Voor mijn studie Communicatie- en 

Informatiewetenschappen heb ik veel teksten moeten schrijven in verschillende genres. 

Daarbij werd altijd zeer duidelijk aangegeven wat van een type tekst verwacht werd en 

wat het doel van de tekst was. De beoordelingsformulieren van deze schrijfopdrachten 

lieten precies zien wat het uitgangspunt van de tekst moest zijn en welke onderdelen 

de tekst per se moest bevatten. Zo’n beoordelingsformulier was er niet voor mijn 

kookboek. Wanneer mag een boek met daarin smakelijke afbeeldingen, 

kookinstructies en verhalen een kookboek genoemd worden? Hoeveel recepten moet 

een kookboek minimaal bevatten om nog binnen de categorie kookboek te vallen? En 

is een kookboek eigenlijk wel een boek? Oké, het heeft een kaft en bevat pagina’s met 

woorden. Maar in welke zin is een kookboek eigenlijk een boek te noemen? Allemaal 

onbeantwoorde vragen die aangeven dat het kookboek wat mij betreft verkeert in een 

complexe identiteitscrisis op communicatief gebied. Een identiteitscrisis waar ik, puur 

uit liefde voor enerzijds de communicatiewetenschappen en anderzijds het kookboek, 

graag onderzoek naar doe. 

En wat was het leuk! Ik heb in het kader van mijn onderzoek veel interessante mensen 

gesproken en onwijs mooie kookboeken mogen inzien. Zo heb ik wel drie uren 

doorgebracht aan de eettafel bij kookboeken entrepreneur Fusina Verloop. In haar 

prachtige grachtenpand aan de Amstel vertelde ze over haar favoriete kookboeken en 

de trends en ontwikkelingen die zij ziet op dit gebied. Ook culinair historica 

Christianne Muusers was erg enthousiast en belde gelijk op om te vragen wanneer ze 

me van station Bussum kon halen. In haar boekenkamer heb ik vermoedelijk de 

grootste privécollectie kookboeken ooit gezien. Tussen de historische en moderne 

kookboeken en onder het genot van een kop koffie en de petitfourtjes die ze speciaal 

voor mij bij de plaatselijke bakker had  gehaald, heeft ook zij uren verteld over haar 

grote passie voor historische kookboeken. Om nog maar te zwijgen van mijn 

ontmoeting met culinair journalist Jacques Hermus, die mij direct bij aankomst een 

exemplaar van zijn kookboek overhandigde. Met hem had ik afgesproken in een café 

aan de Grote Markt in Groningen. Na een paar drankjes nodigde hij me uit om samen 

met een collega van hem mee uit eten te gaan in een restaurant dat hij die avond moest 

recenseren voor het Dagblad van het Noorden. Aldaar kon ik rijkelijk strooien met 

culinaire oneliners als hier mis ik nog een klein frisje en het mondgevoel is 

daarentegen wel prettig. Door alle gezelligheid en het heerlijke eten en drinken was ik 

prompt vergeten waarvoor ik in de eerste instantie met Jaques afgesproken had. 

Inderdaad, ik was vergeten om het interview af te nemen, wat licht frustrerend maar 

aan de andere kant ook weer zeer typerend was voor de informele sfeer die avond.  
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Of ik nou een culinair journalist, culinair historicus, kookboeken entrepreneur of 

kookboekenliefhebber sprak, allemaal waren ze het er unaniem over eens: alles wat er 

enigszins uit ziet als een kookboek, is bij voorbaat interessant! Daarom heb ik mij voor 

de vormgeving van deze masterscriptie laten inspireren door een van mijn favoriete 

kookboeken: ‘De smaak van mijn herinnering’ van Tessa Kiros en heb ik mijn scriptie 

de titel ‘Super Books’ gegeven. In de eerste plaats omdat het lijkt op het woord super 

foods, de trendy verzamelnaam van alle zaadjes, pitjes en groenten waarvan beweerd 

wordt dat ze extreem voedzame voedingsstoffen bevatten. In de tweede plaats omdat 

het kookboek, in vergelijking met andere boeken, door de vele thema’s, plaatjes en 

verhalen ongekend veel mogelijkheden kent. Bovendien laten de verkoopcijfers zien 

dat kookboeken, in tegenstelling tot de meeste andere boeken, steeds meer verkocht 

worden. Kortom: het kookboek heeft de titel ‘Super Book’ wat mij betreft dik 

verdiend. 

Dan rest mij tot slot nog een aantal mensen te bedanken die mij geholpen hebben bij 

het realiseren van dit onderzoek naar ‘Super Books’. Allereerst mijn begeleider Wim 

Vuijk, die mij aangemoedigd heeft alle clichés omtrent de masterscriptie los te laten en 

af te wijken van de ‘standaard’ opbouw en uitwerking van een onderzoek. Tevens 

heeft hij me aangespoord om veel naar Bob Dylan te luisteren en naar Den Haag te 

gaan om lekker Indonesisch te eten, maar dat terzijde. Ook mijn tweede beoordelaar, 

Ninke Stukker, wil ik graag bedanken voor haar nuttige feedback en voor het 

beoordelen van dit boekwerk. Verder wil ik graag iedereen bedanken die ik in het 

kader van dit onderzoek mocht interviewen of van wie ik kookboeken mocht lenen. 

Laat ik tot slot dan ook maar meteen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de 

onvergetelijke en uiterst plezierige acht jaren van mijn studententijd: mijn dank is 

groot! 

Oja, en voor degenen die nu al in totale verwarring gebracht zijn over de verdere 

inhoud en de functie van dit werk, de volgende geruststellende woorden:  

Dit is geen kookboek. Dit is een onderzoek over kookboeken. 

Dus eigenlijk een ‘gewone’ scriptie. Maar met recepten en 

smakelijke plaatjes, dat dan weer wel. 
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En papillote is Frans voor ‘in papier’, een 

kooktechniek waarbij ingrediënten gaar 

worden gestoomd in een pakketje van 

papier. Deze techniek wordt gebruikt om 

de smaak en het vochtgehalte van het 

gerecht te behouden. Dit hoofdstuk bevat 

de inhoud van dit onderzoeksverslag en 

papillote, oftewel: samengevat in een klein 

pakketje of: ‘in een notendop’. 

En papillote 
 

Dit onderzoeksverslag beschrijft de analyse van kookboeken en diens 

communicatieve doelen.  

Van oudsher is het kookboek een bundeling van kookrecepten. Hoewel recepten uit de 

achttiende eeuw inhoudelijk, linguïstisch en qua vorm sterk verschillen met moderne 

recepten, is het communicatieve doel van recepten hetzelfde gebleven, namelijk: de 

lezer instrueren bij het koken. Recepten beschrijven hiertoe de stappen die gezet 

moeten worden om tot een geslaagd eindresultaat te komen. Deze beschrijvingen 

worden ook wel de procedurele informatie genoemd omdat ze de lezer helpen om een 

kook taak (eenmalig) uit te voeren. Veel recepten uit kookboeken bevatten naast deze 

procedurele informatie ook declaratieve informatie die de lezer helpt om de kook taak 

niet alleen uit te voeren, maar deze ook te begrijpen. Onder declaratieve informatie 

vallen onder andere toelichtingen, beschrijvingen en optionele acties, waarbij de lezer 

naar eigen inzicht bepaalt hoe hij of zij de taak uitvoert. Afhankelijk van het doel van 

een recept, de lezer iets eenmalig laten uitvoeren of iets leren, kunnen deze vormen 

van informatie in verschillende verhoudingen voor komen. Niet alleen de 

informatievorm, maar ook de hoeveelheid tekst in recepten wordt afgestemd op het 

gebruikersdoel. Ook het vooronderstelde kookniveau van de doelgroep heeft invloed 

op de hoeveelheid tekst waaruit een recept bestaat en de wijze waarop de lezer 

geïnformeerd en geïnstrueerd wordt.  
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Het recept kan dus verschillende extremen in doelen (instrueren of leren) en 

doelgroepen (onervaren kok of ervaren kok) hebben. Deze vier aspecten vormen het 

dynamische kleurenpalet voor de auteur van een recept of kookboek. Ook qua vorm 

kennen recepten diverse mogelijkheden. Zo zijn er bijvoorbeeld samengestelde 

recepten waarbij een recept uit meerdere deelinstructies bestaat en enkelvoudige 

recepten die bestaan uit een enkele instructie. Naast deze instructietekst, bevatten veel 

recepten ook een ingrediëntenlijst, een titel en in sommige gevallen een inleidende 

tekst of een afbeelding. Een afbeelding als onderdeel van het recept kan eveneens 

verschillende communicatieve doelen hebben. Indien afbeeldingen in een recept een 

instructieve, ondersteunende functie hebben ten opzichte van de instructietekst, is 

sprake van multimodaliteit. De functionaliteit van multimodale recepten in 

kookboeken kent verschillende gradaties, afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee 

tekst en beeld op elkaar afgestemd zijn. Ook komen afbeeldingen in recepten voor die 

geen instructieve functie hebben. Dit zijn meestal afbeeldingen van het eindresultaat 

van het recept of van de ingrediënten die nodig zijn om het recept te kunnen maken. 

Een afbeelding van het eindresultaat kan de lezer enerzijds informeren over de aanpak 

van de taak, bijvoorbeeld over de opmaak, en anderzijds motiveren om het recept te 

maken. Wanneer een recept naast de ingrediëntenlijst ook nog een foto van de 

ingrediënten bevat, is sprake van een multimodale ingrediëntenlijst. De informatie 

wordt via twee modi aan de lezer gepresenteerd: zowel visueel als tekstueel. Een 

afbeelding van de ingrediënten heeft dus, net zoals de ingrediëntenlijst, een informatief 

doel. Tot slot hebben recepten in kookboeken naast een informatief en instructief doel, 

vaak ook nog een activerend doel. De auteur wil de lezer van het kookboek aansporen 

om daadwerkelijk tot actie over te gaan en het recept te maken. De auteur kan dit, 

zoals hierboven reeds is vermeld, doen door middel van een aantrekkelijke afbeelding 

van het eindresultaat of door in het recept gebruik te maken van adjectieven met een 

positieve connotatie. Dit kunnen woorden zijn als ‘heerlijk’, ‘geweldig’ of 

‘verrukkelijk’.  

Kookboeken kunnen naast recepten ook algemene handelingsinstructies bevatten. Dit 

zijn instructies die niet leiden tot een specifiek eindproduct, maar tot 

kookvaardigheden die bij de bereiding van verschillende recepten toegepast kunnen 

worden. De communicatieve doelen van algemene handelingsinstructies komen deels 

overeen met die van recepten, namelijk instrueren en informeren. In tegenstelling tot 

sommige recepten, wordt de lezer in een handelingsinstructie niet gemotiveerd om tot 

actie over te gaan. Dit heeft te maken met de context waarin handelingsinstructies 

gebruikt worden. Deze worden met name doelgericht geraadpleegd door de gebruiker. 
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In tegenstelling tot de recepten in sommige kookboeken, hoeft de handelingsinstructie 

dus niet aan de lezer ‘verkocht’ te worden. 

Behalve instructies die de lezer helpen bij het maken van een gerecht of het onder de 

knie krijgen van een vaardigheid, kunnen kookboeken tot slot ook instructies bevatten 

die leiden tot een beter begrip van producten die tijdens het koken gebruikt kunnen 

worden. Het communicatieve doel van dergelijke product ondersteunende instructies 

of gebruiksaanwijzingen is zowel het instrueren als het informeren van de lezer. 

Hiertoe bestaan deze instructies uit informatie over enerzijds het product en anderzijds 

het gebruik van het product. De productinformatie kan de lezer hierbij informatie 

geven over:  

1. de eigenschappen en het doel van het product (presentatiegegevens); 

2. hoe het product of de onderdelen van het product eruit zien, waar de 

onderdelen zich in het product bevinden en hoe deze heten (identificerende 

productgegevens); 

3. het gewicht, de technische kenmerken en de samenstelling van het product 

(technische productgegevens). 

Gebruiksinformatie en productinformatie kunnen in kookboeken ook los van elkaar 

gepresenteerd worden. Dit geldt eveneens voor presentatiegegevens, identificerende 

gegevens en productgegevens.   

Naast de communicatieve doelen van de afzonderlijke elementen waaruit kookboeken 

opgebouwd zijn, kunnen kookboeken ook doelen hebben die als een rode draad door 

het boek lopen. Deze zogenaamde overkoepelende communicatieve doelen komen 

vaak los van de instructies en informatie voor en kunnen betrekking hebben op 

verschillende thema’s die in meer of mindere mate aan koken of eten gerelateerd zijn. 

Een overkoepelend doel van een kookboek kan bijvoorbeeld het activeren van de lezer 

zijn. Anders dan het activeren dat in sommige recepten gebeurt, kan de schrijver de 

lezer door middel van het kookboek motiveren om een bepaalde lifestyle aan te nemen, 

met biologische producten te koken of bijvoorbeeld een bepaald product (eventueel het 

kookboek zelf) te kopen. Deze laatste twee voorbeelden beogen een commercieel doel.  

Hoewel instructies en productinformatie reeds een informatief doel kunnen hebben, 

kan het informeren van de lezer ook een alles overkoepelend doel zijn. In dergelijke 

kookboeken kan de lezer geïnformeerd worden over bijvoorbeeld de auteur, een 

cultuur of over bepaalde producten die centraal staan in het boek.  
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Tot slot kunnen kookboeken ook het emotioneren van de lezer als overkoepelend doel 

hebben. Door een kookboek of een recept te associëren met een fijn gevoel, vormt de 

lezer een positieve attitude ten opzichte van het kookboek, iets dat eveneens 

uiteindelijk kan leiden tot de aanschaf van het boek. Sfeervolle afbeeldingen en 

verhalen die deze positieve associaties bevorderen, hoeven niet aan de instructies of 

informatie uit het boek gerelateerd te zijn, maar kunnen betrekking hebben op allerlei 

niet-relevante onderwerpen die de lezer een gevoel van blijdschap of geluk kunnen 

geven. Er zijn theorieën dat alle kookboeken het communicatief doel hebben om de 

lezer te emotioneren. Deze theorie is gebaseerd op het idee dat kookboeken 

romantische fantasieën over koken oproepen bij de lezer. 

Uit dit exploratieve onderzoek naar kookboeken kunnen we concluderen dat het 

kookboekengenre hybride is. Met andere woorden: het kookboek kent meerdere 

doelen en functies. Deze doelen en functies kunnen, afhankelijk van de doelgroep en 

de gebruikscontext waarvoor het kookboek geschreven is, in meer of mindere mate tot 

uiting gebracht worden in de verschillende componenten waaruit kookboeken kunnen 

bestaan. Hoewel kookboeken in de eerste instantie een instructief doel lijken te 

hebben, communiceren deze vaak veel meer dan alleen kookinstructies. Dit leidt ertoe 

dat het kookboek niet alleen een instructieboek, maar ook een leesboek of bladerboek 

kan zijn waarbij men zich kan verlekkeren aan verhalen en afbeeldingen met 

eventueel, maar zeker niet altijd, de aspiraties om te consumeren als gevolg. 
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De ingrediënten zijn alle bestanddelen die 

worden gebruikt bij de bereiding van een 

gerecht. In dit geval de bestanddelen van 

het verslag, oftewel: de inhoudsopgave. 

Ingrediënten 

1. Aperitief 21  

2. Batterie de cuisine 25 

2.1 Communicatieve doelen van teksten en afbeeldingen 25 

2.2 Het kookboekengenre 27 

  2.2.1 Het kookboek als cultuurhistorisch document 28 

  2.2.2 Het kookboek als sociaal-cultureel document 29 

2.3 Kookboeken door de eeuwen heen 31 

2.4 De populariteit van eten en koken 33 

  2.4.1 Eetmedia 33 

  2.4.2 Sociale eetmedia 36 

  2.4.3 Het kookboek als onderdeel van een groter geheel 36 

3. Mise-en-place 39 

3.1 Methoden 39 

  3.1.1 Tekstanalyse 40 

  3.1.2 Genreanalyse 41 

  3.1.3 Kwalitatieve interviews 41 

3.2 Kookboeken 42 

3.3 Mensen 43 

  3.3.1 Eerder onderzoek 43 

  3.3.2 Kookboekengebruikers en experts 43 

3.4 Aan de slag 45 
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4. Het hoofdgerecht 47 

4.1 Het recept 48 

  4.1.1 Een voorbeeld uit het verleden 48 

  4.1.2 Procedurele informatie 49 

  4.1.3 Samengestelde recepten 54 

4.2 Multimodale recepten 57 

  4.2.1 De functie en werking van multimodale instructieve teksten 57 

  4.2.2 Niveaus van multimodaliteit 59 

4.3 Afbeeldingen bij recepten 64 

  4.3.1 Afbeelding van het eindresultaat 64 

  4.3.2 Afbeelding van de ingrediënten 67 

4.4 Activerende recepten 70 

4.5 Recepten en de gebruikscontext 72 

4.6 Tot slot 74 

5. De bijgerechten 77 
 

5.1 Algemene handelingsinstructies 77 

5.2 Product ondersteunende instructies 80 

5.3 Productinformatie 85 

  5.3.1 Presentatiegegevens 85 

  5.3.2 Identificerende productgegevens 87 

  5.3.3 Technische productgegevens 88 

  5.3.4 Samengestelde productinformatie 89 

5.4 Het recept als gebruiksaanwijzing 92 

5.5 Tot slot 94 

 

6. Bouquet garni 97 

6.1 Overtuigende kookboeken 98 

  6.1.1 Overtuigen en activeren 98 

  6.1.2 Commerciële doelen 101 

  6.1.3 Modaliteit 103 

6.2 Informatieve kookboeken 104 
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  6.2.1 Over de auteur 104 

  6.2.2 Over een cultuur 108 

  6.2.3 Over producten 109 

  6.2.4 Modaliteit 109 

6.3 Emotionerende kookboeken 112 

  6.3.1 Perifere afbeeldingen 112 

  6.3.2 Perifere tekst 113 

7. Declocher 115 

 

7.1 De bouwstenen van het kookboek 116 

  7.1.1 Recepten 116 

  7.1.2 Overige instructies en productinformatie 117 

  7.1.3 Overige tekst en afbeeldingen 118 

7.2 De communicatieve doelen van kookboeken 120 

7.3 Aanbevelingen 122 

 

8. Literatuurlijst 125 

 

Recepten 

Aardappelratjetoe 49 

Gebraden kip met venkelvulling 52 

Huiselijk rundvlees 55 
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Rundertong 60 
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Een aperitief is een (alcoholisch) drankje 

dat men drinkt voor het eten. Het aperitief 

is bedoeld om de spijsvertering te 

stimuleren. Het woord is afkomstig uit het 

Latijn: aperire betekent openen. De 

intentie van dit hoofdstuk is dan ook om de 

interesse in het onderwerp te stimuleren, 

het belang van het onderzoek te realiseren 

en het onderzoek in te leiden. 

1. Aperitief 
 

Het gaat sinds een aantal jaren niet zo goed met de Nederlandse boekhandels. 

Wereldwijd verliezen boeken hun populariteit en doen mensen liever andere dingen in 

hun vrije tijd dan het lezen van een boek (Cushman et al., 1996). Ook in Nederland is 

een dalende lijn te zien in de populariteit van boeken. Uit een onderzoek van Knulst & 

Kraaykamp (1998) bleek het aantal uren dat mensen recreatief lezen in de periode van 

1955 tot 1995, te zijn gehalveerd. Zij vonden voor deze afname verschillende 

verklaringen. Zo noemen zij onder andere de afname van vrije tijd bij de naoorlogse 

generatie waarbij een fulltime baan gecombineerd dient te worden met het huishouden 

als reden. Ook speelt de concurrentie van steeds meer andere mogelijke 

vrijetijdsbestedingen een factor, maar uit het onderzoek bleek de grootste concurrent 

van het boek de televisie te zijn. Met de komst van het internet en e-readers dreigt het 

fysieke boek in de toekomst totaal te verdwijnen. 

 

Met uitzondering van kookboeken. Deze lijken zich compleet te onttrekken aan de 

malaise in de boekenbranche. Terwijl overal de omzet terugloopt en grote boekketens 

in crisis verkeren, verdubbelde het marktaandeel van kookboeken in vijf jaar tijd van 

drie naar bijna zes procent (Hulst, 2012). Kookboeken zijn wereldwijd populairder dan 

ooit. In Amerika, waar het fysieke boek het nog moeilijker heeft dan in Nederland, 

steeg de verkoop van kookboeken in 2011 met acht procent. Deze hoge verkoopcijfers 

van kookboeken vormen de aanleiding om eens aandachtig stil te staan bij het 

fenomeen ‘kookboek’. Want hoe kan het dat mensen, ondanks de crisis in de 

boekenbranche, toch meer kookboeken zijn gaan aanschaffen?  
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Blijkbaar verschillen kookboeken van andere boeken. Echter, wat het 

kookboekengenre precies kenmerkt, is tot op heden weinig concreet. De 

tekstwetenschap houdt zich onder andere bezig met de vraag hoe teksten en 

tekstgenres in elkaar zitten. Tekstanalyses leiden tot inzicht in zowel de variatie als de 

systematiek die er bestaat in inhoudelijke, structurele en vormkenmerken van teksten 

(Schellens & Steehouder, 2008). Een methode om dit te onderzoeken is de 

genreanalyse, waarbij de aandacht wordt gericht op de mate waarin teksten al dan niet 

voldoen aan bepaalde conventies en de veranderingen die zich binnen deze conventies 

voordoen (Schellens & Steehouder, 2008, p.2). Op deze wijze worden sinds jaar en 

dag uiteenlopende tekstgenres geanalyseerd, maar een belangrijk genre binnen de 

informatieve cultuurhistorische documenten lijkt hierbij overgeslagen te worden: het 

kookboek (Chen, 2014).  

“Receptenboek voor de bereiding van gerechten”  
(vandale.nl) 

“Receptenboek of gastronomische verhandelingen”  
(Larousse Gastronomique) 

De naam ‘kookboek’ doet vermoeden dat het boek iets met koken te maken moet 

hebben. Dit betekent echter niet dat alle boeken die over koken gaan, per definitie 

kookboeken zijn. Blijkbaar gelden voor kookboeken nog andere genreconventies dan 

inhoudelijke kenmerken. Encyclopedieën en online woordenboeken definiëren het 

kookboek als een receptenboek met daarin kookinstructies. Ook volgens de 

Koninklijke Bibliotheek (z.d.) is het kookboek van oorsprong een receptenbundel, 

geschreven door artsen en geleerde heren. Een andere, bredere definitie van het 

kookboek komt uit het culinair vakboek ´De Grote Larousse Gastronomique´ 

(Robuchon, 2008), waarin hedendaagse kookboeken omschreven worden als 

gastronomische verhandelingen waarvan de inhoud geheel afgestemd is op de smaak 

van het publiek. Volgens het culinair vakboek is een kookboek een culinair document 

waarbij methoden omtrent het koken systematisch behandeld en uitgelegd worden. 

Daarbij speelt de smaak van het publiek een grote rol.  

Of het kookboek nu een instructieboek, een boek met recepten of een leerboek 

genoemd wordt, in alle gevallen wordt door middel van een kookboek ‘iets’ 

gecommuniceerd. Over wat dat ‘iets’ allemaal kan zijn, is tot op heden nog weinig 

bekend. De daadwerkelijke inhoud van kookboeken blijft dus onbesproken, evenals de 
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communicatieve doelen van een kookboek. Indien kookboeken puur en alleen recepten 

zouden bevatten, zou het instrueren van de lezer de communicatieve functie  van het 

boek zijn. Maar stel dat de verhandelingen en recepten een breder doel dienen dan 

alleen het instrueren van de lezer, welke doelen heeft het kookboek dan nog meer? Het 

is uiterst opmerkelijk te noemen dat uit moderne kookboeken, ondanks de stijgende 

verkoopcijfers, gemiddeld maar slechts drie recepten daadwerkelijk bereid worden 

(Hulst, 2012). Mogelijk communiceren kookboeken dus meer dan instructies alleen en 

leveren juist deze overige componenten een belangrijke bijdrage aan de populariteit 

van kookboeken. Zo zouden bijvoorbeeld de aanvullende foto’s en verhalen in 

kookboeken alleen al reden genoeg kunnen zijn om een kookboek te lezen (Mosley & 

Charles, 1998).  

Het kookboek is dus een boekengenre waarover nog veel onduidelijkheid bestaat op 

het gebied  van de inhoud en communicatieve doelen. Dit onderzoek heeft daarom als 

doel inzicht te bieden in de vormkenmerken en communicatieve doelen van het 

kookboekengenre. Om dit te onderzoeken, is een kwalitatief onderzoek opgezet 

waarbij data zijn verkregen uit kookboeken, literatuur over kookboeken en 

aanvullende interviews met gebruikers en deskundigen. Het onderzoek beantwoordt de 

volgende vraag:  

Wat zijn de communicatieve doelen van kookboeken en waarin uiten deze doelen zich? 

De  inhoud van kookboeken wordt daartoe omschreven als instructieteksten plus 

extra’s. Hoe deze instructies eruit zien en wat dat extra’s allemaal kan zijn en doen, zal 

aan de hand van dit onderzoek geanalyseerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 



~ 24 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP28ytOZ_scCFUO1FAodeB4DoQ&url=http://www.williamcurtisrolf.com/portfolios/kitchens/kitchen-at-montgeoffroy-with-frances-finest-batterie-de-cuisine-37_0_106.html&bvm=bv.102829193,d.d24&psig=AFQjCNEfD0FfaXXrTEfUVDDBlqgI9KiDYA&ust=1442583816966956


~ 25 ~ 
 

Om uitgebreid te koken, is in de keuken 

een essentiële uitrusting van 

kookgereedschappen nodig. Professionele 

koks noemen dit de ‘Batterie de Cuisine’. 

Hieronder vallen  bijvoorbeeld alle 

koksmessen, pannen en ovenschalen. Dit 

hoofdstuk bevat relevante informatie over 

kookboeken. 

2. Batterie de cuisine 
 

In dit onderzoek zullen de communicatieve doelen van kookboeken 

geanalyseerd worden. Daartoe zal in dit hoofdstuk allereerst uitleg 

gegeven worden over de doelen die teksten en afbeeldingen kunnen 

beogen, waarna ingegaan wordt op de betekenis, achtergrond en het 

ontstaan van het kookboekengenre.  

2.1 Communicatieve doelen van teksten en afbeeldingen 

Boeken worden door een of meerdere auteurs geschreven. Deze auteurs beogen met 

het boek bepaalde communicatieve doelen. Communicatieve doelen zijn 

veranderingen in de cognities van de doelgroep ten aanzien van een bepaald 

onderwerp (Schellens & Steehouder, 2008, p.12). In het geval van een receptenboek is 

het aannemelijk dat de verandering in de cognitie van de lezer, betrekking heeft op de 

kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bepaalde kookhandeling te verrichten. 

Zes soorten communicatieve doelen zijn te onderscheiden: informeren, overtuigen, 

opiniëren, activeren, emotioneren en instrueren. Teksten met een informatief doel zijn 

geschreven om de lezer kennis te verschaffen over een bepaald onderwerp. 

Persuasieve teksten hebben als doel de lezer te overtuigen en worden daarom ook wel 

overtuigende teksten genoemd. De schrijver van een persuasieve tekst wil invloed 

uitoefenen op de opvattingen en overtuigingen van de lezer. Ook in een opiniërende 

tekst neemt de schrijver een bepaald standpunt in, maar ditmaal met het doel de lezer 

aan het denken te zetten zodat deze zelf een oordeel kan vormen over het betreffende 
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onderwerp. Indien een schrijver door middel van tekst de gedragsintentie van de lezer 

wil beïnvloeden, is sprake van een activerend doel. Teksten kunnen ook het 

beïnvloeden van de gevoelens van de lezer als doel hebben. Het doel van de tekst is in 

dat geval emotioneren.  Tot slot kan een tekst de lezer ook instrueren, waarbij deze in 

staat gesteld wordt om een bepaalde handeling of taak uit te voeren. Schellens & 

Steehouder (2008) noemen recepten als voorbeeld van teksten met een instructief doel.  

Teksten zijn vaak multifunctioneel, met andere woorden: teksten hebben vaak meer 

dan één doel. Deze doelen staan vaak niet los van elkaar maar kennen een bepaalde 

hiërarchie waarin ze elkaar ondersteunen. In dit onderzoek wordt de vraag gesteld 

welke van deze communicatieve doelen terug te vinden zijn in kookboeken. Naast het 

bieden van kookinstructies, gebruiken auteurs kookboeken namelijk ook vaak om hun 

eigen ervaringen, emoties en meningen naar de lezer te communiceren (Chen, 2014). 

Het kookboekengenre biedt blijkbaar meerdere communicatieve mogelijkheden en 

hoeft niet uitsluitend het instrueren als doel te hebben.  

Behalve tekst, komen in veel kookboeken ook afbeeldingen voor. Niet alleen de tekst, 

maar ook deze afbeeldingen kunnen verschillende communicatieve functies hebben 

(Levin, 1981; Maes & Schilperoord, 2002). Levin (1981) onderscheidt vijf mogelijke 

functies van illustraties bij tekst: decoreren, representeren, transformeren, 

organiseren en interpreteren. Met decoreren wordt bedoeld dat een illustratie een boek 

aantrekkelijker en leuker maakt om te lezen. Representeren houdt in dat de lezer 

geholpen wordt een voorwerp, plaats of persoon te visualiseren. Illustraties die 

transformeren, helpen de lezer om belangrijke informatie uit de tekst te onthouden. 

Organiseren wil zeggen dat de afbeelding de lezer helpt om informatie in een 

coherente structuur te plaatsen en van interpreteren is sprake wanneer een afbeelding 

de lezer helpt de tekst te begrijpen. Maes & Schilperoord (2002) voegen daar nog aan 

toe dat een afbeelding bij een tekst ook kan bijdragen aan de meningsvorming en 

gedragsverandering van mensen. Deze functie noemen zij attitude-intentie en is 

vergelijkbaar met de tekstdoelen overtuigen en activeren die Schellens & Steehouder 

(2008) beschrijven.  
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2.2 Het kookboekengenre 

Kookboeken zijn boeken die ‘iets’ met koken te maken hebben. Toch zijn niet alle 

boeken die over koken gaan, per definitie kookboeken. Het kookboekengenre kent, 

naast dit inhoudelijke kenmerk, ook nog andere conventies. De term genre heeft 

betrekking op de typologie van de tekst uit het boek. Deze typologie bestaat uit een 

(vaak hiërarchisch) ingedeeld systeem van hoofd- en subtypen aan de ene kant, en 

indelingscriteria om individuele gevallen in dat systeem te kunnen indelen aan de 

andere kant (Ensink, 2013). Kookboeken kunnen bestaan uit verschillende tekstgenres. 

Een tekstgenre, bijvoorbeeld een recept, wordt gekenmerkt door de samenhang tussen 

vorm en functie. Met de vorm van een tekst wordt de globale structuur of opbouw van 

de tekst bedoeld. In het geval van het recept kunnen de titel, de beschreven stappen en 

de volgorde van deze stappen voorbeelden van vormkenmerken zijn. De functie van 

een tekst heeft betrekking op het communicatieve doel. In het geval van het recept zou 

dit zijn: het instrueren van de lezer bij het koken. Alle teksten met overeenkomstige 

vorm, functie en samenhang vormen een genre (Schellens & Steehouder, 2008). Als 

we kijken naar het kookboekengenre, zal opvallen dat kookboeken overeenkomsten 

vertonen op het gebied van de vorm: er komen recepten in voor, ze bevatten vaak een 

index en in veel kookboeken wordt naast tekst ook gebruik gemaakt van beeld. Ook is 

een functionele samenhang in kookboeken te merken. Zo informeren en instrueren 

kookboeken de lezer over koken. 

Problemen die zich kunnen voordoen bij het onderscheiden van genres kunnen zijn dat 

een genre niet gerealiseerd wordt zoals verwacht, een nieuw genre ontstaat maar deze 

niet als zodanig herkend kan worden, hybride vormen van genres ontstaan waarbij 

twee of meerdere genres gemixt worden of een tekst van het ene genre ingebed wordt 

in een ander genre. Bij genreonderzoek is het daarom belangrijk om rekening te 

houden met het feit dat veel teksten meerdere doelen hebben en dat iedere schrijver 

zijn eigen context binnen een genre meeneemt, wat betekent dat iedere tekst uniek is 

(Bhatia, 2004, p.157).  

Het zou daarom onjuist zijn om te beweren dat een kookboek enkel en alleen een 

instructieboek is. Om een genre te onderscheiden, kan het nodig zijn om, naast de 

vorm en de functie, ook de context waarin het genre gebruikt wordt en de variaties op 

de genreconventies te beschrijven (Johnstone, 2002, p.158). In de volgende paragrafen 

zullen daarom twee andere invalshoeken uit de literatuur met betrekking tot de 

gebruikscontext van het kookboekengenre besproken worden. 
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2.2.1 Het kookboek als cultuurhistorisch document 

Of een kookboek nu verschillende tekstgenres bevat of niet: kookboeken zeggen iets 

over de manier waarop wij ons eten bereiden. Wat we eten en hoe wij dit eten 

klaarmaken, is kenmerkend voor de tijd waarin we leven. “De geschiedenis van de 

culinaire cultuur is de geschiedenis van de mens”, zo beweert kookboekenauteur Wina 

Born (1989). Aardappelen, groenten en vlees waren de smaken van het Nederland van 

vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dat eten deel uitmaakt van onze cultuur, en dus net 

zoals alle andere cultuuruitingen aan mode onderhevig is, werd in de jaren 70 duidelijk 

met de komst van de nouvelle cuisine. Groenten moesten plotseling knapperig zijn en 

het vlees werd niet meer door en door gaar gebakken maar mocht ook rosé. Dikke 

roomsaus werd vervangen door een lichte, heldere jus en wanneer alles klaar was, 

bleven de pannen in de keuken en kwam de maaltijd als een kunstwerkje op het bord te 

liggen. Dat Nederlanders met de jaren experimenteler zijn geworden op het gebied van 

eten, uit zich onder andere in het groeiende assortiment aan exotische 

voedingsmiddelen in de supermarkt, de vele internationale restaurants in onze steden 

maar ook in het groeiende aantal kookboeken dat op de markt verschijnt. Want zoals 

bij zoveel ‘nieuwe’ voorwerpen hoort ook bij nieuwe voedingsmiddelen een 

handleiding waarin uitgelegd wordt hoe men het product gebruikt of bereidt.  

Omdat kookboeken al eeuwenlang bestaan en bovendien veel inzicht bieden in een 

cultuur, kunnen kookboeken gezien worden als een genre binnen de informatieve 

cultuurhistorische documenten (Chen, 2014). Uit het onderzoek van Chen kwam naar 

voren dat Chinese kookboeken en Chinese restaurants op verschillende manieren 

hebben bijgedragen aan de populariteit van de Chinese keuken in de Verenigde Staten. 

De kookboeken bleken voornamelijk een cultureel doel te dienen, daar waar 

restaurants veelal een commercieel doel dienen. Daarnaast bleek dat de lezers van 

Chinese kookboeken vaak van niet-Chinese afkomst waren en dat de boeken ook 

specifiek waren gericht op niet-Chinezen, terwijl restaurants door beide bezocht 

werden. Kookboeken geven veel informatie over zowel de geschiedenis als de 

toekomst van een cultuur en zijn daarom zeer leerzame documenten voor een ieder die 

geïnteresseerd is in andere culturen (Appadurai, 1988, p.22).  

Zoals de meeste cultuurhistorische documenten, worden ook kookboeken zorgvuldig 

gedocumenteerd. Bijna alle Nederlandse kookboeken van de zestiende tot en met de 

negentiende eeuw zijn opgenomen in de collectie gastronomie, de grootste 

verzameling van kookboeken in Nederland dat onderdeel uitmaakt van de Bijzondere 

Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Met duizenden publicaties is ook de 



~ 29 ~ 
 

kookboekencollectie van de Koninklijke Bibliotheek (z.d.) in Den Haag een van de 

grootste in Nederland. Naast algemene en regionale kookboeken zijn er ook werken te 

vinden die gewijd zijn aan verschillende ingrediënten, koken in oorlogstijd of zaken 

als etiquette, kooktechnieken, voedingsleer, wijn en diëten.  

2.2.2 Het kookboek als sociaal-cultureel document 

Omdat eten een primaire levensbehoefte is, vormen de productie en de bereiding van 

voedsel de basis van menselijke relaties en activiteiten. Niet alleen culturen, maar ook 

individuen kunnen zich onderscheiden van anderen door middel van hun eetgedrag. 

Kookboeken kunnen gezien worden als een middel om deze sociale eetgewoonten vast 

te leggen en vormen daardoor een weerspiegeling van de sociaal-culturele status van 

een persoon of groep. Ze laten een deel van de kennis zien waarover iemand beschikt 

en hebben als doel dit te delen met anderen. Kookboeken zijn dus naast 

instructieteksten of historische teksten, ook sociale teksten te noemen. Uiteenlopende 

sociale teksten worden geanalyseerd met het doel de grenzen en genealogie van een 

cultuur te bepalen, maar kookboeken worden hierbij, ondanks hun substantiële 

culturele invloed, verrassend genoeg overgeslagen. Tobias (1998) concludeert in zijn 

onderzoek naar de culturele rol van achttiende-eeuwse kookboeken uit de Verenigde 

Staten, dat kookboeken documenten zijn die naast recepten ook verborgen 

aanwijzingen over sociale klasse, ras, geslacht en etniciteit bevatten. “Je bent wat je 

eet, dus een cultuur is voor een belangrijk deel wat er geschreven en gepubliceerd is 

over eten”, zo redeneert Tobias (1998).  

Een ander sociaal-cultureel aspect van kookboeken is dat over kookboeken gesproken 

en gecorrespondeerd wordt. Op websites over koken kunnen mensen recepten delen en 

beoordelen. Over de waardering van de inhoud van kookboeken wordt graag gepraat. 

Zo zijn er fora op het internet te vinden waar liefhebbers hun mening over specifieke 

kookboeken delen met anderen. Wat echter weinig besproken wordt, is wat men van 

het medium kookboeken in het algemeen vindt. Dit idee sluit aan bij dat van McLuhan 

(1964) die stelt dat men vaak de waardering van een medium bestudeert, en zelden het 

medium op zich. Hij is van mening dat het medium wel degelijk bestudeerd dient te 

worden, omdat dit de interpretatie van de boodschap beïnvloedt. Bij een analyse van 

kookboeken zou McLuhan daarom waarschijnlijk meer geïnteresseerd zijn in de vraag: 

wat zijn kookboeken? In plaats van de  vraag wat men van kookboeken vindt. 
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2.3 Kookboeken door de eeuwen heen 

Het oudste eetmedium is zonder twijfel het kookboek. Het oudste kookboek ter wereld 

is het boek van de Siciliaan Archestratus uit de vierde eeuw voor Christus (Robuchon, 

2008). Volgens de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (z.d.) is het oudste 

Nederlandstalige, gedrukte eetmedium een kookboek dat rond 1514 verscheen bij een 

uitgeverij in Antwerpen. De titel van dit kookboek waarvan de auteur overigens 

onbekend is, luidt ‘Een Notabel Boecxken van Cokeryen’. Het boek bevat 175 veelal 

uit buitenlandse kookboeken geleende recepten. Vergeleken met andere Europese 

landen, verscheen deze receptenbundel vrij laat. In Italië, Duitsland en Frankrijk 

beschikte men al in de vijftiende eeuw over gedrukte kookboeken, veelal geschreven 

door artsen en geleerden. In 1667 verscheen De verstandige kock of Sorghvuldige 

huys-houdster, een eveneens anoniem verschenen boek dat algemeen beschouwd 

wordt als het eerste origineel Nederlandse kookboek. Pas vele honderden jaren later, 

halverwege de achttiende eeuw, verscheen een nieuw genre kookboeken. Dit waren 

boeken die niet door artsen of andere hoogopgeleiden waren samengesteld, maar 

boekjes met verzamelde recepten. Deze kookboeken dienden als hulpmiddel voor 

keukenmeiden en bevatten naast recepten vaak ook praktische tips over bijvoorbeeld 

het dekken van de tafel, het vouwen van servetten en het bestrijden van 

gezondheidskwalen (Koninklijke Bibliotheek, z.d.). Een ware bestseller uit die tijd was 

‘De volmaakte Geldersche keuken-meyd’, een handboek dat geschreven was door 

Nijmeegse huisdames.  

In de negentiende eeuw zijn veel nieuwe ideeën ontstaan over voeding. Zo kwamen 

aan het eind van de negentiende eeuw de eerste vegetarische kookboeken en 

dieetkookboeken op de markt en vroeg in de twintigste eeuw doken de eerste 

kookboeken op die gewijd zijn aan slechts een soort gerecht of thema. In de tweede  

helft van de twintigste eeuw sloeg de internationalisering toe in de Nederlandse 

keukens. Mensen gingen vaker in het buitenland op vakantie, wat ervoor zorgde dat de 

interesse in de internationale keukens steeds groter werd. Prachtige, rijk geïllustreerde 

kookboeken vol foto’s van landschappen, lokale mensen en kleurrijke gerechten 

verschenen in het kielzog van de reislustigen.  

In de eenentwintigste eeuw is een opmars te zien van kookboeken die geschreven zijn 

door beroemdheden. Niet alleen tv-koks, maar ook andere beroemdheden brengen 

kookboeken uit, veelal onder het mom ‘iedereen kan koken’. Het kookniveau van de 

lezer begint een belangrijke rol te spelen in kookboeken. Zo komen er kookboeken op 

de markt voor amateurkoks maar ook voor professionele koks.  
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De grote chef-koks laten praktisch allemaal op een dag hun sauslepel in de 

steek om daarvoor in de plaats de pen op te nemen. Het publiek blijkt een 

grote interesse te hebben ontwikkeld voor de geschiedenis van de 

gastronomie, streekgerechten en exotische recepten, de ontwikkelingsgang 

van onze voedingsmiddelen en de kookkunst in het algemeen. Aan deze vraag 

wordt op een rijke en gevarieerde manier voldaan (Robuchon, 2008, p.430). 
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2.4 De populariteit van eten en koken 

 

Anders dan vroeger, wordt koken tegenwoordig vaker gezien als vrijetijdsbesteding of 

als een manier om te ontspannen. Uit een recent experiment naar recreatief koken bij 

mannen, bleek dat slechts vier van de 30 mannen koken zag als een noodzakelijke 

huishoudelijke taak. De overige deelnemers zagen koken als een plezierige bezigheid 

(Szabo, 2013). Verschillende mogelijke verklaringen zijn gevonden waarom men 

koken plezierig is gaan vinden. De eerste verklaring is dat koken steeds vaker 

gecombineerd wordt met zaken die door velen als prettig ervaren worden zoals muziek 

of alcohol. Meer dan de helft van de deelnemers aan het experiment beweerde tijdens 

het koken een muziekje op te zetten of een glas wijn of bier te drinken. Een ander 

aspect dat koken plezieriger maakt, is door vrienden of geliefden erbij te betrekken. Zo 

wordt samen koken vaak gezien als quality time. Hoewel gezamenlijk eten al langer 

bekend staat als een sociale activiteit (Warde & Martens, 2000), bevat dus ook het 

prepareren van voedsel sociale aspecten. Wat het koken eveneens een stuk aangenamer 

maakt, is de tijd die men uittrekt om een lekkere maaltijd te bereiden. Het idee dat 

koken snel en efficiënt moet, bleek achterhaald en voor velen een ware pretbederver te 

zijn als het gaat om koken met plezier (Szabo, 2013). Er is dus een revolutie zichtbaar 

als we kijken naar eten en koken vroeger en nu. Niet alleen wát we eten, maar ook hoe 

en of we het eten zelf klaarmaken, laat zien dat eten aan mode onderhevig is. Hoe deze 

mode omtrent koken en eten er precies uit ziet, zal in dit onderzoek niet aan bod 

komen. Wel wordt in de volgende paragrafen gekeken naar hoe de populariteit van 

eten en drinken tot uiting komt in de media. 

 

2.4.1 Eetmedia 

 

Tegenwoordig is er in alle rijke, geïndustrialiseerde landen een ongekende 

belangstelling voor eten. Voor 1990 was deze interesse, zowel praktisch, sociaal als 

cultureel, minimaal (Warde & Martens, 2000). De huidige belangstelling voor eten is 

niet alleen te zien aan de groeiende verkoopcijfers van kookboeken, maar ook in de 

enorme stroom culinaire tijdschriften, kooksites, eet clubs en kookwinkels. Deze 

‘eetmedia’ zijn wereldwijd een relatief alomtegenwoordige vorm van entertainment op 

televisie, in boeken en in tijdschriften. Ook de meeste lifestyle magazines bevatten 

tegenwoordig recepten en artikelen over eten (Ketchum, 2005). Toch is er opvallend 

weinig onderzoek gedaan naar het gebruik en het succes van eetmedia (Piper, 2013).  
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Eetmedia zijn niet iets van de laatste tijd. Naast kookboeken werden al in de jaren 

twintig via de radio recepten besproken (kb, z.d.). Na de komst van de televisie, 

richtten de Verenigde Staten in de jaren 90 The Foodnetwork op, een televisiezender 

waarop non-stop kookprogramma’s uitgezonden werden. Ook in Europa kwamen meer 

en meer kookprogramma’s op de televisie en in 2011 werd ook in Nederland het eerste 

digitale televisiekanaal gelanceerd waarop 24 uur per dag kookprogramma’s te zien 

zijn. De kijkcijfers van dergelijke kookprogramma’s op televisie liegen er niet om: in 

oktober 2015 was Heel Holland Bakt met maar liefst 2.259.000 kijkers per aflevering 

het meest bekeken programma op de Nederlandse televisie na het Acht uur Journaal 

en Studio Sport (Stichting Kijkonderzoek, z.d.). Met de komst van beroemde tv koks 

als Jamie Oliver, Nigella Lawson en Gordon Ramsay zijn eetmedia en eten in het 

algemeen voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Volgens Goodman et al. 

(2010) spelen zij een belangrijke rol als mediator, entertainer en voor- of tegenstander 

als het om bepaalde opvattingen over voeding gaat. Los van het culinaire 

entertainment, worden beroemde chefs ook betrokken bij het culinaire debat omtrent 

voeding. Rousseau (2012) noemt Jamie Oliver als voorbeeld van een beroemde chef 

die meer doet dan alleen het overdragen van kennis over eten en koken, maar zich ook 

mengt in het politieke debat omtrent voeding en volksgezondheid. Het bestaan en de 

populariteit van dergelijke celebrity chefs zijn een indicator voor de huidige interesse 

in voeding en eetmedia. Beroemde personen in de kookwereld laten mensen een ideaal 

leven zien, een leven waarbij koken niet gepresenteerd wordt als hard werk, maar als 

een hippe identiteit en als een plezierige lifestyle (Ketchum, 2005; Rousseau, 2012). 

 

Volgens sociale wetenschapper Linda Duits is de populariteit van ‘eetmedia’ iets 

uiterst merkwaardigs (Onder mediadoctoren, 2014). Eten is namelijk een zintuigelijke 

ervaring. Waarom willen mensen dat dan toch graag gemedieerd beleven zonder het te 

kunnen proeven en ruiken? In ‘Onder Mediadoctoren’, een podcast op het internet 

waarbij communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media, wordt een 

aflevering gewijd aan de populariteit van ‘eetmedia’. Eten is iets uit ons dagelijks 

leven, een uiting van onze identiteit. Daarbij komt nog dat fabrikanten ons  graag iets 

verkopen en kookprogramma’s daarbij de ideale uitkomst bieden. Eten doen we 

allemaal, het biedt veel commerciële mogelijkheden en daarom is het niet heel 

verrassend dat kooktelevisie populair is. Wat we eten laat tegelijk onze sociale klasse 

zien, men kan zich onderscheiden door wat men eet. En niet alleen weerspiegelt eten 

iemands sociale klasse, maar ook andere opvattingen omtrent eten en drinken zorgen 

ervoor dat wij al lang niet meer alleen eten om te overleven, maar eten ook zien als een 

middel om onszelf op sociaal vlak te onderscheiden.  
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2.4.2 Sociale eetmedia 

 

Blijkbaar kent eten dus ook verschillende sociale aspecten. Dit idee wordt bevestigd 

door de sociale media, waar eveneens veel over eten gesproken wordt. De 

Amerikaanse business intelligence firma RJ Metrics deed in 2012 een grootschalige 

data-analyse naar de meest populaire onderwerpen op Pinterest (Moore, 2012). Hieruit 

bleek dat in januari van dat jaar maar liefst 10.5 procent van alle pinboards in de 

categorie eten viel, in tegenstelling tot de 8 procent van het jaar ervoor. Eten bleek 

eveneens de snelst groeiende categorie te zijn waarvan de afbeeldingen ook nog eens 

het meest gedeeld werden. En niet alleen op Pinterest zijn afbeeldingen van eten te 

vinden. Vorig jaar verschenen op Twitter maandelijks rond de 200.000 tweets met de 

hashtag #FoodPorn (Fewell, 2014) en Instagram telt op dit moment exact 147.787.804 

afbeeldingen vergezeld door de hashtag #food. Fewell deed onderzoek naar de 

redenen waarom mensen foto’s van hun eten delen via de sociale media en wat 

daarvan de gevolgen zijn op onze samenleving. Uit haar onderzoek bleek dat mensen 

foto’s van eten delen omdat ze trots zijn op wat ze gekookt hebben of omdat ze een 

event, moment of speciale gelegenheid met anderen willen delen. Ook bleek uit het 

onderzoek dat mensen voedsel zien als een vorm van kunst. Foodstylist Hanneke 

Boers heeft van deze kunstvorm haar beroep gemaakt en weet precies hoe gerechten er 

lekker uit komen te zien in media. Volgens Boers is het niet heel verwonderlijk dat wij 

zo graag gemedieerd van eten genieten. “Eten is zo verweven in ons leven, het is een 

leuk onderwerp om het over te hebben, je kunt je erin onderscheiden, eten 

weerspiegelt onze cultuur en producenten brengen graag hun product aan de man door 

middel van eetmedia”, aldus Boers (Onder mediadoctoren, 2014).  

 

2.4.3 Het kookboek als onderdeel van een groter geheel 

 

Kookboeken maken dus deel uit van een groot scala aan eetmedia. Instructies, 

waaronder ook recepten, associëren we vaak in de eerste plaats met schrift en papier 

(Maes et al., 1996, p.12). Toch kunnen recepten ook vele andere vormen aannemen. 

Voorbeelden hiervan zijn schema’s, pictogrammen, figuren of mondelinge instructies 

zoals bijvoorbeeld bij kookworkshops. Naast kookboeken kunnen ook andere 

gegevensdragers worden gebruikt om recepten te communiceren. Zo worden recepten 

bijvoorbeeld ook vaak overgedragen via de computer, televisie, handgeschreven 

receptenboekjes of kooktijdschriften. Het recept kent dus veel verschillende vormen, 

waarin het kookboek een belangrijke rol vervult. Zo komen ook mengvormen voor 

waarbij recepten zowel op internet, op tv en vervolgens ook in een boek uitgebracht 



~ 37 ~ 
 

worden. Ook Albert Heijn maakt gebruik van deze mengvormen, waarbij in de 

recepten uit kooktijdschriften verwezen wordt naar instructievideo’s op de website. 

Deze en andere voorbeelden van de toenemende visualisering van onze 

communicatiecultuur neemt echter niet weg dat geschreven teksten nog steeds de 

boventoon voeren als het gaat om kennisuitwisseling, opinievorming 

gedragsbeïnvloeding en instructie (Schellens & Steehouder, 2008, p.1). Het kookboek, 

dat geschreven teksten bevat, is dus niet geïsoleerd maar maakt deel uit van een veel 

groter geheel van multimediale kookinstructies. 
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Mise-en-place is een Franse term die 

letterlijk ‘op zijn plaats gezet’ betekent. 

Onder mise-en-place worden alle 

voorbereidende werkzaamheden in de 

keuken verstaan, zoals het voorsnijden van 

de ingrediënten, het trekken van een 

bouillon of het afbakken van het brood. 

Een goede  mise-en-place vergemakkelijkt 

het koken. 

3. Mise-en-place 
 

Om inzicht te kunnen bieden in de communicatieve doelen van 

kookboeken, zal uit verschillende bronnen informatie verzameld 

worden. Dit hoofdstuk bevat een omschrijving van de ingrediënten die 

nodig zijn om tot een geslaagd eindproduct te komen, namelijk een 

antwoord op de onderzoeksvraag: wat zijn de communicatieve doelen 

van kookboeken en waarin uiten deze doelen zich?  

Er zijn diverse manieren denkbaar om kenmerken van kookboeken in kaart te brengen, 

maar voor dit onderzoek is een selectie van methoden gebruikt. De keuze voor deze 

onderzoeksmethoden zal in dit hoofdstuk beargumenteerd worden. Ook zullen in het 

kort de richtlijnen met betrekking tot de werkwijze besproken worden. Belangrijk is 

hierbij dat het om richtlijnen gaat en niet om een vaststaand protocol. Tijdens de 

uitvoering van het onderzoek kan besloten worden af te wijken van de werkwijze.  

3.1 Methoden 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is gedetailleerde informatie nodig 

over de vorm en functies van kookboeken. Daarom zullen kwalitatieve data verzameld 

worden. Er zijn drie manieren van kwalitatief onderzoek mogelijk: het kwalitatieve 

interview, de tekstanalyse en de participantenobservatie (Baxter & Babbie, 2004: 297). 

In dit onderzoek zullen de eerste twee methoden toegepast worden. 
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Participantenobservatie komt in dit onderzoek niet aan bod omdat het observeren van 

lezers of gebruikers van kookboeken weinig informatie zal opleveren over de 

communicatieve functies van het medium. Wel zou participantenobservatie een 

geschikte methode kunnen zijn om bijvoorbeeld de kwaliteit van recepten uit 

kookboeken te beoordelen. Het huidige onderzoek richt zich echter niet op de kwaliteit 

van kookinstructies, maar op de communicatieve doelen van kookinstructies en andere 

componenten waaruit kookboeken opgebouwd zijn. 

3.1.1 Tekstanalyse 

Omdat het kookboek een boekengenre is dat mogelijk uit verschillende tekstsoorten 

bestaat, zullen deze afzonderlijke tekstgenres allereerst op basis van de 

communicatieve doelen onderscheiden en geanalyseerd worden. Hiertoe zal gekeken 

worden naar de wijze waarop de inhoud en de structuur met deze doelen samenhangen. 

Deze analysemethode wordt ook wel de functionele tekstanalyse genoemd (Schellens 

& Steehouder, 2008). Verschillende (tekst)componenten uit kookboeken vormen de 

data voor deze tekstanalyse.  

Tekstanalyse is een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van de communicatieve 

doelen van een tekst (Bhatia, 2004, p.119). Door daadwerkelijk kookboeken te 

onderzoeken, kan informatie verkregen worden over de onderdelen waaruit 

kookboeken kunnen bestaan en diens functies. Het recept vormt het vertrekpunt van de 

tekstanalyse, waarbij in de eerste instantie gekeken wordt naar de communicatieve 

doelen van recepten in kookboeken. Hierbij zal gekeken worden naar concrete 

teksthandelingen uit recepten die wijzen op een communicatief doel van de schrijver. 

Van de bevindingen die worden gedaan, zullen frequent voorbeelden uit kookboeken 

gegeven worden. Tijdens de tekstanalyse zal voortdurend de vraag gesteld worden: 

wat zijn de alternatieven op deze vorm? Naar mate de analyse vordert, zullen 

alternatieven op doelen en componenten zich aandienen. Op deze wijze worden alle 

mogelijke varianten op een bepaald aspect van het kookboek besproken. De analyse 

van de kookboeken is ‘voltooid’ op het moment dat zich geen nieuwe verschijnselen 

meer lijken aan te dienen en alle componenten waaruit kookboeken kunnen bestaan, 

behandeld zijn. Omdat in dit onderzoek de focus ligt op een beschrijving van de 

communicatieve doelen van het kookboek, zijn niet alle stappen uit de functionele 

analyse relevant. Zo zullen de componenten waaruit kookboeken bestaan vrijwel niet 

beoordeeld worden op kwaliteit. Met andere woorden: er zal geen inschatting gemaakt 

worden van de kans dat met een tekst of afbeelding een gesteld communicatief doel 

bereikt wordt.  
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3.1.2 Genreanalyse 

Wanneer de bouwstenen die een bijdrage leveren aan het realiseren van de 

communicatieve doelen van het kookboekengenre onderscheiden zijn, zal een poging 

gedaan worden om het kookboekengenre te beschrijven. Dit zal gedaan worden  aan de 

hand van de inhoud, structuur en doelen van de componenten waaruit kookboeken 

kunnen bestaan. Deze methode wordt ook wel genreanalyse genoemd (Schellens & 

Steehouder, 2008).  

Een tekstgenre wordt gekenmerkt door de samenhang tussen vorm en functie. Met de 

vorm van een tekst wordt de globale structuur of opbouw van de tekst bedoeld, de 

functie heeft betrekking op het doel van de tekst. Alle teksten met overeenkomstige 

vorm, functie en samenhang vormen een genre (Schellens & Steehouder, 2008). De 

structuur van een genre bestaat uit een aantal in de context passende, doelgerichte 

zetten die gezamenlijk een communicatief doel proberen te bereiken. Om het 

kookboekengenre te beschrijven, zal daarom in de eerste plaats gekeken worden naar 

de overeenkomstige communicatieve doelen. Daarnaast zullen ook de vorm, de 

context en situaties waarin het genre gebruikt wordt en variaties op deze 

genreconventies een rol spelen bij de beschrijving van het kookboekengenre. 

3.1.3 Kwalitatieve interviews 

Behalve door het analyseren van teksten, wordt ook informatie over kookboeken 

verkregen door verschillende soorten kookboekgebruikers te interviewen. Het doel van 

deze interviews is om te begrijpen hoe experts en gebruikers denken over de inhoud en 

doelen van kookboeken. Deze methode vult de tekstanalytische methodes aan door, 

waar mogelijk en relevant, inzicht te bieden in de effecten van de componenten 

waaruit kookboeken zijn opgebouwd en of de communicatieve doelen daarvan bereikt 

worden. Hoewel de focus ligt op de tekstanalyse van kookboeken, zullen de 

bevindingen uit de interviews een kleine aanvulling vormen op datgene dat uit de 

tekstanalyse naar voren komt. 
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3.2 Kookboeken 

Kookboeken en mensen vormen de ingrediënten voor dit onderzoek. Uit deze twee 

bronnen wordt informatie verzameld die uiteindelijk bij zal dragen aan een antwoord 

op de onderzoeksvraag. De focus ligt in dit onderzoek op de communicatieve doelen 

van kookboeken. Hiertoe zullen uiteraard kookboeken geanalyseerd worden. Deze 

kookboeken zijn titels die genoemd zijn door de voor dit onderzoek geïnterviewde 

kookboekengebruikers en kookboekenexperts. Omdat met dit onderzoek geprobeerd 

wordt een algemeen beeld te schetsen van kookboeken, worden zo min mogelijk 

boeken uitgesloten van deelname. Toch zijn twee selectiecriteria opgesteld met 

betrekking tot het corpus. Een van de selectiecriteria is dat het kookboek geschreven is 

voor een breed publiek. Dit criterium sluit dus kookboeken uit die voor een specifieke 

doelgroep geschreven zijn. Speciale doelgroepen kunnen zijn: kinderen, mensen met 

een geestelijke beperking of mensen die eten volgens een specifiek dieet. Hiervoor is 

gekozen omdat dergelijke ‘bijzondere’ kookboeken geen representatief beeld geven 

van de ‘standaard’ kookboeken zoals we die vaak tegen komen. Een ander criterium is 

dat het kookboeken moet zijn geschreven in de Nederlandse taal. Dit kunnen zowel 

vertalingen als van oorsprong Nederlandse kookboeken zijn. Op deze manier doen 

alleen boeken mee die zich richten op de Nederlandse maatschappij. 
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3.3 Mensen 

De bevindingen uit de tekstanalyses worden aangevuld, onderbouwd en verklaard aan 

de hand van enerzijds wetenschappelijke literatuur met betrekking tot kookboeken en 

de componenten waaruit deze bestaan, en anderzijds de meningen en constateringen 

van kookboekenexperts en andere kookboekengebruikers. Deze methoden vullen de 

tekstanalytische methode uit dit onderzoek aan, in die zin dat gaten opgevuld kunnen 

worden en mogelijke verklaringen voor bepaalde verschijnselen gegeven kunnen 

worden. Op deze wijze wordt in dit onderzoek niet enkel gekeken naar welke 

verschijnselen zich in kookboeken voordoen en met welk doel, maar biedt dit 

onderzoek waar mogelijk ook inzicht in wat over deze verschijnselen reeds bekend is. 

3.3.1 Eerder onderzoek 

Aan de hand van eerdere tekstanalytische onderzoeken naar kookboeken en diens 

componenten, zullen de constateringen uit de corpusanalyse aangevuld en waar 

mogelijk verklaard worden. Door vergelijkingen te maken en verbanden te leggen met 

bevindingen van andere onderzoekers, kunnen de communicatieve doelen en 

genrekenmerken van kookboeken uitgediept worden.  

3.3.2 Kookboekengebruikers en experts 

Alle respondenten die deelnemen aan de interviews hebben één ding gemeen, namelijk 

dat zij over diverse kookboeken beschikken en met enige regelmaat een kookboek 

raadplegen of lezen. Om de kans te vergroten dat deelnemers over relevante kennis en 

genoeg repertoire beschikken, worden alleen kookboekenliefhebbers en experts 

geïnterviewd die zeggen meer dan vijf kookboeken in hun bezit te hebben en 

gemiddeld vaker dan drie keer per maand een kookboek open te slaan. Voor de 

interviews worden geen selectiecriteria gehanteerd met betrekking tot het geslacht, de 

leeftijd of het opleidingsniveau van de respondenten. Hoewel vrouwen in hun vrije tijd 

meer lezen dan mannen, ouderen meer dan jongeren en hoogopgeleiden meer dan 

laagopgeleiden (Knulst & Kraaykamp, 1998; Van Eijck, De Haan & Knulst, 2002), 

worden kookboeken in dit onderzoek benaderd als een medium waarop dergelijke 

uitspraken over vrijetijdsboeken mogelijk niet van toepassing zijn. Naast de ‘gewone’ 

kookboekengebruikers worden ook een aantal experts geïnterviewd. Dit zijn mannen 

en vrouwen die voor hun beroep dagelijks met kookboeken werken.  
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De interviews hebben een vast begin- en eindpunt en wat daar tussenin gebeurt is elke 

keer anders. Voor deze manier van interviewen is een semigestructureerd protocol 

opgesteld (bijlage 1). Dit protocol bestaat uit een aantal open vragen waarvan de 

antwoorden van belang zijn voor het doel van het onderzoek. Los van deze vragen is er 

veel vrijheid om het gesprek naar eigen creativiteit te laten verlopen. Elke deelnemer 

wordt bijvoorbeeld gevraagd een aantal titels van kookboeken te noemen. 

Bijvoorbeeld de laatste twee kookboeken die hij of zij geraadpleegd heeft, het eerste 

kookboek waarmee die persoon ooit in aanraking is gekomen of iemands favoriete of 

meest bijzondere kookboek. De titels die voortkomen uit deze vragen, vormen de data 

voor de kookboekenanalyse.  

Voor alle methoden die in dit onderzoek gebruikt worden geldt dat geen richtlijnen 

zijn opgesteld wat betreft het precieze aantal bronnen. Het gaat erom dat de mensen 

die geïnterviewd worden interessante informatie opleveren en dat de teksten die 

geanalyseerd worden relevante informatie bevatten. Om deze reden is ervoor gekozen 

om niet te streven naar een bepaalde hoeveelheid bronnen, maar naar een bepaalde 

hoeveelheid informatie waarmee de onderzoeksvraag beantwoord kan worden.  
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3.4 Aan de slag 

Om de communicatieve doelen van kookboeken te onderzoeken, zullen de 

kookboeken uit het corpus allereerst in fragmenten opgedeeld worden. Deze 

fragmentatie zal geschieden op basis van de communicatieve doelen die in 

kookboeken gevonden zijn. Een duidelijk voorbeeld van een tekstgenre dat in 

kookboeken voor komt, is het recept. Het recept vormt dan ook het beginpunt van de 

tekstanalyse, waarbij gekeken wordt naar alternatieven op het gebied van de vorm en 

functie op het ‘standaard’ recept. Informatie uit de literatuur en interviews met 

kookboekengebruikers en experts zal waar relevant eveneens ter sprake komen.  

Gaandeweg het onderzoek zullen de verschillende doelen en componenten waaruit 

kookboeken kunnen bestaan, in kaart gebracht worden door middel van 

doelenschema’s. Wanneer hierbij saturatie optreedt, zal gekeken worden naar de vorm, 

functie en samenhang van al deze componenten die samen het kookboek kunnen 

vormen. Het beoogde resultaat is een zo compleet mogelijke beschrijving van de 

communicatieve doelen en componenten binnen het kookboekengenre. 
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Het hoofdbestanddeel van een kookboek is 

het recept. In dit hoofdstuk wordt daarom 

gekeken naar de recepten die in 

kookboeken voor komen. Verschillende 

verschijningsvormen van recepten zullen 

besproken worden, waarna gekeken wordt 

naar mogelijke alternatieven op deze 

verschijningsvorm. 

4. Het hoofdgerecht 
 

Dit onderzoek beschrijft de zoektocht naar een antwoord op 

de vraag wat de communicatieve doelen van kookboeken zijn 

en waarin deze doelen zich uiten. Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden, zal allereerst onderzocht moeten worden uit 

welke componenten kookboeken bestaan. Vervolgens zal 

gekeken worden naar de communicatieve doelen die deze 

componenten kunnen hebben, kortom: uit welke 

componenten kookboeken bestaan en wat deze componenten 

precies kunnen doen. Te beginnen bij het hoofdbestanddeel 

van een kookboek: het recept. 

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat kookboeken in de essentie boeken 

zijn waarin kookinstructies, oftewel recepten staan. De analyse die in dit hoofdstuk 

beschreven wordt, zal dan ook beginnen met een verkenning op het gebied van de 

instructies in kookboeken en wat de communicatieve doelen van deze instructies zijn. 

De recepten vormen het beginpunt van de analyse, waarna in de volgende 

hoofdstukken gekeken zal worden naar de overige componenten die in kookboeken 

aangetroffen zijn. 
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4.1 Het recept  

 

4.1.1 Een voorbeeld uit het verleden 

 

Zoals uit hoofdstuk 2 is gebleken, is een kookboek van oorsprong een boek met 

kookrecepten die stapsgewijs uitleggen hoe een gerecht klaargemaakt moet worden. 

Hieronder is een fragment uit een achttiende-eeuwse recept voor kaakjes te zien. Dit 

recept komt uit het boek De volmaakte Hollandsche Keuken-meid (Sijthoff, 1973), dat 

voor het eerst verscheen in 1746 en destijds geschreven is door ‘Eene voorname 

Mevrouwe, onlangs in ’s Gravenhage overleeden’.  

 

Neemt een half vierdevat bloem van Tarwe Meel, het beste dat men krygen 

kan ; stampt het heel fyn, met een weinigje zout daar onder, een half loot 

nagelen, een half loot foelie, een half loot note-muscaat en een half 

once  kaneel, doet dit gemengd met drie vierendeel poejer-suiker onder het 

Meel, en kneedt het ter degen door met anderhalf pond booter : doet ‘er dan 

by een mingelen Room met een pintje gist, met 12 eijeren, acht zonder het wit 

en vier met het wit, een weinigje Roozewater en Ambergrys (Sijthoff, 1973, 

p.23).  

 

Wat opvalt aan dit recept, is dat het bestaat uit één enkele zin die onderbroken wordt 

door komma’s en dubbele punten. In het recept worden diverse kookhandelingen 

beschreven die de lezer dient op te volgen. Het recept heeft een instructief doel. 

Hiermee wordt bedoeld dat de lezer aanwijzingen krijgt waardoor deze in staat gesteld 

wordt een bepaalde handeling, namelijk het bakken van kaakjes,  te verrichten (Maes 

et al., 1996, p.12). Dit communicatieve doel wordt in het doelenschema hieronder 

weergegeven: 

 

Recept kaakjes 

Doel: instrueren 

De lezer is in staat kaakjes te maken. 

  

Dit doelenschema dient als voorbeeld om te laten zien hoe de analyse van recepten 

verderop in dit onderzoek zal verlopen. In de voorbeelden die hierna volgen, worden 

recepten uit modernere kookboeken op vergelijkbare wijze besproken.  
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4.1.2 Procedurele informatie 

 

De recepten uit moderne kookboeken zien er anders uit dan het recept voor kaakjes uit 

het achttiende-eeuwse kookboek van ‘Eene voorname Mevrouwe, onlangs in ’s 

Gravenhage overleeden’. Ter vergelijking is hieronder een hedendaags recept voor 

Aardappelratjetoe te zien (Tirion Culinair, 1981, p.294). 

 

In tegenstelling tot het fragment uit het achttiende-eeuwse kookboek,  bevat dit recept 

een titel (dikgedrukt), een ingrediëntenlijst (schuingedrukt) en twee stappen die 

genummerd zijn. De titel geeft informatie over het doel van de taak, namelijk 

Aardappelratjetoe. De ingrediëntenlijst omschrijft aan welke voorwaarden voldaan 

moet zijn om het recept uit te kunnen voeren. Met andere woorden: van welke 

beginsituatie de handeling vertrekt (Maes et al., 1996). Het recept bestaat uit 

verschillende tekstonderdelen. Deze onderdelen zijn onder andere te herkennen aan de 

hand van visuele criteria: het bevat een dikgedrukte titel, een cursieve opsomming van 

ingrediënten en de aanwijzingen zijn geschreven in een ‘normaal’ lettertype. Deze 

onderverdeling of tekstfragmentatie in recepten is iets van de laatste honderd jaar 

(Lentz, Jansen & Feenstra, 2000). Voor 1800 moest men eerst het hele recept lezen om 

te weten welke ingrediënten er benodigd waren. Dit is ook te zien in het recept voor 

kaakjes. In moderne recepten wordt het de lezer makkelijker gemaakt door alle 

ingrediënten voor of boven het recept te plaatsen. De tekst en vormgeving van 

kookrecepten zijn door de jaren heen drastisch veranderd (Lentz, Jansen & Feenstra, 

2000).  
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Inhoudelijk tonen recepten van vroeger en nu nog wel veel overeenkomsten. Het 

recept dient nog altijd ter instructie van de lezer bij het uitvoeren van een kook taak. 

Het communicatieve doel van het recept is dus nog altijd instrueren. De instructietekst 

in het recept voor aardappelratjetoe bestaat uit twee genummerde stappen die in totaal 

vijf handelingen beschrijven. Het aantal werkwoorden in de instructie laat zien uit 

hoeveel handelingen deze bestaat (Maes et al., 1996). De eerste stap bestaat uit twee 

handelingen: (1) snijd de (geschilde) aardappelen in blokjes of rasp ze grof en (2) bak 

dit ca. 10 min. in de hete boter in een afgedekte braadpan. De tweede stap bestaat uit 

drie handelingen: (3) bestrooi met zout, peper en paprikapoeder,  (4) bak zonder deksel 

in 15 min. goudbruin en (5) meteen opdienen. De simpelste instructies zijn 

vergelijkbare stappenlijsten die bestaan uit een reeks enkelvoudige acties die verplicht 

en in een vaste volgorde moeten worden uitgevoerd (Maes et al., 1996, p.74).  

 

In dit recept zijn de handelingen 2 tot en met 5 verplicht. Handeling 1 biedt 

daarentegen een keuze actie aan. Dat wil zeggen dat de gebruiker een van de 

aangeboden alternatieven moet kiezen, in dit geval óf in blokjes snijden óf grof raspen. 

Handeling 2 is wel verplicht, maar bevat een vage aanduiding van de tijd: ‘circa 10 

minuten’. Dit recept voor Aardappelratjetoe zou vereenvoudigd kunnen worden door 

de optie die de lezer in handeling 1 krijgt, weg te laten, de vage tijdsaanduiding te 

vervangen door een concrete aanduiding en de drievoudige acties in handeling 3 op te 

splitsen in drie afzonderlijke acties. Het recept zou er dan als volgt uit zien: 

 

1. Snijd de aardappelen in blokjes. 

2. Bak deze 10 min. in de hete boter in een afgedekte braadpan. 

3. Bestrooi met zout. 

4. Bestrooi met peper. 

5. Bestrooi met paprikapoeder. 

6. Bak zonder deksel in 15 min. goudbruin. 

7. Meteen opdienen. 

 

Als we weer kijken naar het originele recept voor Aardappelratjetoe op de vorige 

pagina, zien we dat deze de volgende aspecten beschrijft: handelingen plus de effecten 

daarvan, alle taken die uitgevoerd moeten worden en de voorwaarden waaronder dit 

moet gebeuren. Voorbeelden uit het recept zijn te zien op de volgende pagina. 
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Omschreven handeling: 

‘Snijd de aardappelen in blokjes’ 

 

Effect van omschreven handeling: 

‘(Bak zonder deksel in 15 min.) goudbruin’ 

 

Taak die uitgevoerd moet worden: 

‘Meteen opdienen’ 

 

Voorwaarde: 

‘(5-6 aardappelen), geschild’ 

 

Hooijdonk & Krahmer (2006) noemen dit de procedurele informatie van een 

instructie. Deze informatie is bedoeld om de gebruiker (eenmalig) een handeling te 

laten uitvoeren. Dit gebruiksdoel wordt ook wel reading-to-do genoemd. De 

informatie uit het recept hoeft de gebruiker niet te onthouden, want wanneer deze de 

informatie weer nodig heeft, kan hij het recept opnieuw en zonder limiet raadplegen.  

 

Het recept voor aardappelratjetoe heeft dus, evenals het recept voor kaakjes, een 

instructief doel. Tevens wordt de lezer geïnformeerd over de ingrediënten die nodig 

zijn om het recept te kunnen maken. In de ingrediëntenlijst bovenaan het recept 

worden alle ingrediënten opgesomd die nodig zijn om aardappelratjetoe te kunnen 

maken. In tegenstelling tot de instructietekst uit het recept, worden in de 

ingrediëntenlijst geen handelingen of stappen vermeld, maar wordt de lezer enkel 

geïnformeerd over de bestanddelen van het gerecht. Schellens & Steehouder (2008) 

omschrijven informeren als een tekstfunctie waarbij kennis overgedragen wordt aan de 

ontvanger, in dit geval kennis over de benodigdheden. Het doelenschema van het 

recept voor aardappelratjetoe ziet er als volgt uit: 

 

Recept aardappelratjetoe 

Doel: instrueren 

De lezer is in staat Aardappelratjetoe te maken. 

 

Doel: informeren 
De lezer weet welke ingrediënten nodig zijn om aardappelratjetoe te maken. 
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4.1.3 Declaratieve informatie 
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In de realiteit zijn recepten doorgaans ingewikkelder. De reden hiervoor is dat recepten 

vaak uit een aantal samenhangende procedures bestaan en dat ze behalve uit acties of 

handelingen, vaak ook uit andere informatie bestaan. Dit is het geval bij het recept op 

de linker pagina. Naast de procedurele informatie, wordt in dit recept ook uitgelegd 

wat een procedurestap precies inhoudt: 

 

Om te controleren of de kip gaar is, steekt u een vleespen in het dikste deel 

van de poot. Als er helder sap uit loopt, is de kip gaar. Om er zeker van te zijn 

dat de kip ook aan de binnenkant goed gaar is, steekt u een metalen vleespen 

of spies diep in de vulling. Wacht 30 seconden voordat u de pen eruit haalt. 

Het metaal moet heel heet aanvoelen (Harris, 2004, p.138). 

Een procedure als deze kan op verschillende manieren beschreven worden. Een andere 

optie was geweest om de procedure te beschrijven als het doel dat beoogd wordt. In 

dat geval had de mededeling: ‘controleer of de kip gaar is’ kunnen volstaan en had de 

lezer zelf kunnen bepalen hoe hij of zij de taak aanpakt. Het bovenstaande fragment 

bevat bovendien expliciete controle-informatie waardoor de gebruiker kan controleren 

of hij of zij op de goede weg zit, namelijk: als er helder sap uit loopt, dan is de kip 

gaar. De procedure toont tot slot kenmerken van een waarschuwing. Een 

waarschuwing geeft aan dat de gebruiker ergens voor moet opletten bij het uitvoeren 

van een actie. In dit geval: het metaal moet heel heet aanvoelen anders is de kip van 

binnen niet goed gaar.  

Wanneer een recept naast de procedurele informatie ook nog verdere informatie bevat 

zoals in de zojuist genoemde voorbeelden, spreekt men van declaratieve informatie 

(Hooijdonk & Krahmer, 2006). Het leren van procedures is gebaseerd op deze 

declaratieve kennis. De beschreven actie om de garing van de kip te controleren, heeft 

daarom het karakter van een reading-to-learn instructie. Dit houdt in dat de instructie 

onthouden moet worden zodat de gebruiker op een later tijdstip de kennis die 

opgedaan is, kan toepassen zonder daarbij opnieuw de instructie te raadplegen (Maes 

at al., 1996). Een procedurele taak zorgt ervoor dat men een handeling kan uitvoeren 

en heeft dus een instructieve functie. Een declaratieve taak is bedoeld om de procedure 

van die handeling te begrijpen en heeft zowel een instructieve als een informatieve 

functie.  

Het recept voor gebraden kip met venkel heeft in de eerste plaats wederom een 

instructief doel. De lezer wordt aan de hand van negen ongenummerde stappen 
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geïnstrueerd over de bereiding van het gerecht. Naast een instructief doel, heeft dit 

recept ook een informatief doel. De lezer wordt door middel van de ingrediëntenlijst 

geïnformeerd over de benodigdheden en bestanddelen van het gerecht. Daarbij wordt 

in de negende alinea uitleg gegeven over een methode waarmee men de gaarheid van 

een kip kan bepalen. Deze uitleg heeft eveneens als doel de lezer te informeren. Het 

doelenschema vormt een variant op de vorige twee schema’s: 

Recept gebraden kip met venkelvulling 

Doel: instrueren 

De lezer is in staat gebraden kip met venkelvulling te maken. 

 

Doel: informeren 
De lezer weet welke ingrediënten nodig 

zijn. 

 Doel: informeren 
De lezer weet hoe hij of zij kan controleren 

of de kip gaar is. 

Een ander verschil met het recept voor aardappelratjetoe is dat dit recept naast een 

titel, een ingrediëntenlijst en een omschrijving van de stappen ook nog een inleidende 

tekst bevat die de lezer een aantal optionele acties biedt. Optioneel zijn acties die de 

gebruiker niet perse hoeft uit te voeren om de handeling tot een goed eind te brengen. 

Dergelijke optionele acties zijn ook vormen van declaratieve informatie. Procedurele 

informatie en declaratieve informatie kunnen in verschillende verhoudingen in een 

recept voor komen. Dit hangt vaak af van het type handelen: uitvoerend of toepassend. 

Uitvoerend handelen houdt in dat gebruikers simpelweg bepaalde voorgeschreven 

handelingen uitvoeren, toepassend handelen houdt in dat gebruikers in staat moeten 

zijn om zelf te beoordelen wanneer en waarom bepaalde handelingen kunnen of 

moeten worden uitgevoerd (Maes et al., 1996).  

4.1.3 Samengestelde recepten 

 

Niet alleen op het gebied van functie, maar ook qua vormkenmerken kunnen recepten 

in kookboeken verschillen. De recepten waar we tot nu toe naar gekeken hebben, 

bestaan allemaal uit één instructietekst. Een ander alternatief is om in een recept te 

verwijzen naar andere deelinstructies. In het voorbeeld op de volgende pagina is te 

zien hoe in recepten verwezen kan worden naar instructies of informatie elders in het 

boek. 
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Dit recept voor huiselijk rundvlees (Dishoeck, 2010, p.793) bestaat wederom uit een 

titel, een ingrediëntenlijst en een instructietekst. In deze instructietekst komt zowel 

procedurele als declaratieve informatie voor. Anders dan bij de voorgaande recepten, 

wordt in dit recept verwezen naar andere bladzijden uit het boek. De instructie bestaat 

dus uit verschillende deelinstructies, in dit geval voor de bereiding van groene saus en 

stracciatella. Deelrecepten komen we vaker in recepten tegen, maar in de meeste 

gevallen worden deze deelinstructies opgenomen in het recept. Het recept voor 

gebraden kip met venkelvulling (p.47) bevat bijvoorbeeld ook deelinstructies voor de 

verschillende onderdelen van het gerecht. Zo hebben de tweede, derde en vierde stap 

betrekking op de bereiding van de venkelvulling, en bevatten de overige stappen 

aanwijzingen voor het braden van de kip. Het presenteren van deelinstructies op 

verschillende pagina’s kan functioneel zijn wanneer in meerdere recepten verwezen 

wordt naar een deelinstructie. Hierdoor hoeft een deelinstructie niet steeds opnieuw 

vermeld te worden in een recept. Voor dit recept geldt dat je zou kunnen zeggen dat de 

afzonderlijke deelinstructies het primaire communicatieve doel ondersteunen. Het 

doelenschema van deze constructie is te zien op de volgende pagina.  
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Recept huiselijk rundvlees 

Doel: instrueren 

De lezer is in staat huiselijk rundvlees te maken 

 

 

Doel: informeren 

De lezer weet welke 

delen van het rund het 

best zijn om te pocheren. 

 

 

In een doelenschema als deze, kan het kleinste instructieve detail opgenomen worden. 

Je zou zelfs zo ver door kunnen gaan dat elke handeling uit het recept als afzonderlijke 

instructie gezien wordt, en dat al deze instructies samen de lezer in staat stellen het 

gerecht te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: instrueren 

De lezer is in staat 

groene saus te maken. 

(geen onderdeel van 

deze tekst) 

Doel: instrueren 

De lezer is in staat vlees 
te pocheren. 

 

Doel: informeren 

De lezer weet welke 

ingrediënten nodig zijn 

om huiselijk rundvlees 

te maken. 

 

Doel: instrueren 

De lezer is in staat het 

recept voor groene saus te 

vinden. 
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4.2 Multimodale recepten 

Naast tekst kan in een recept ook gebruik gemaakt worden van beeld. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij het recept voor Welsh rarebit op de volgende pagina. In dit 

recept ondersteunen de tekeningen de handelingen uit de instructietekst. Wanneer in 

een werkinstructie naast geschreven tekst ook gebruik gemaakt wordt van 

ondersteunende afbeeldingen, wordt gesproken van een multimodale instructieve tekst.  

In het multimodale recept voor Welsh rarebit zijn elf handelingen verdeeld over vijf 

stappen. Daarbij zijn vijf tekeningen opgenomen met een identificerende functie. Dat 

wil zeggen dat de afbeeldingen een handeling of situatie tonen. Deze handelingen of 

situaties worden geïllustreerd in de aanwezigheid van menselijke lichaamsdelen, in dit 

geval handen. Het aantal stappen in de tekst correspondeert met het aantal 

afbeeldingen waarbij eveneens door middel van een indeling in blokken een expliciet 

verband gelegd wordt tussen tekst en de bijbehorende illustratie. De afbeeldingen 

illustreren de volgende handelingen: (1) roosteren, (2) raspen, (3) toevoegen en roeren, 

(4) toevoegen en roeren en (5) gieten. Deze procedurele informatie komt terug in de 

instructietekst die overigens enkel uit procedurele informatie bestaat. Het 

doelenschema voor dit recept is gelijk aan het doelenschema voor aardappelratjetoe 

aan het begin van dit hoofdstuk (p.47).  

 

4.2.1 De functie en werking van multimodale instructieve teksten 

 

Naar multimodale instructieve teksten is veel onderzoek gedaan. Sommige van deze 

onderzoeken bevestigen dat afbeeldingen een positieve invloed hebben op de 

taakuitvoering (Kools et al., 2006; Van Genuchten et al., 2014). Toch blijkt het lezen 

en gelijktijdig uitvoeren van een multimodale instructie een complexe cognitieve 

activiteit te zijn. Lezers moeten namelijk voortdurend schakelen en verbanden leggen 

tussen drie aspecten: tekst, beeld en de ruimte waarin de informatie toegepast wordt, in 

dit geval waarschijnlijk de keuken. Met name bij multimodale reading to learn 

instructies is het van belang dat tekst en beeld zorgvuldig op elkaar afgestemd zijn om 

het split-attention effect te voorkomen. Dit houdt in dat leerders van teksten hun 

cognitieve werkgeheugen moeten verdelen over enerzijds tekst en anderzijds beeld 

(Florax & Ploetzner, 2010). Dit leidt tot moeilijker onthouden en begrijpen van de 

inhoud. Volgens de cognitive load theorie (Sweller, 1994) is de kunst van een goede 

multimodale instructie om deze cognitieve belasting te minimaliseren door het 

schakelen tussen tekst, beeld en de werkruimte te vergemakkelijken. 
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Een manier om dit te doen is door tekst en beeld op elkaar af te stemmen door middel 

van lijnen, iconen, nummers of tekstblokken. Ook de weergave van lichaamsdelen in 

de afbeeldingen kan een positief effect hebben op de begrijpelijkheid van een 

multimodale instructie. Van Genuchten et al. (2014) beweren dat instructies met foto’s 

waarin handelingen gevisualiseerd worden door lichaamsdelen, beter begrepen en 

uitgevoerd kunnen worden. Dit laatste is te zien in het recept voor Welsh rarebit: 

afbeelding en de bijbehorende tekst zijn in tekstblokken gefragmenteerd en in alle 

afbeeldingen zijn handen te zien.  

 

4.2.2 Niveaus van multimodaliteit 

 

Op de volgende pagina is een ander multimodaal recept uit een kookboek te zien 

(Blijker, 2014). Een inhoudelijk verschil met het recept voor Welsh rarebit is dat deze 

multimodale instructie voor rundertong naast procedurele informatie, ook declaratieve 

informatie bevat. Deze declaratieve informatie bestaat uit controle informatie: “De 

tong is gaar als je in het dikke deel kunt prikken zonder tegendruk” en een optionele 

actie: “De tong kun je ook dungesneden opdienen met een salade met een 

mosterdvinaigrette of op broodjes”. 

 

Het recept telt in totaal negentien handelingen die verdeeld zijn over negen 

ongenummerde stappen. Daarbij worden op de pagina ernaast acht foto’s getoond. Met 

uitzondering van de laatste foto, hebben alle afbeeldingen een identificerende functie. 

Op de laatste foto wordt het eindresultaat getoond. De afbeeldingen in dit recept 

hebben mogelijk een instructieve functie omdat de foto’s de handelingen uitbeelden 

die in de tekst omschreven worden. De foto’s van de handelingen zijn echter minder 

zorgvuldig afgestemd op de tekst dan in het recept voor Welsh rarebit. Er wordt geen 

gebruik gemaakt van lijnen, iconen, nummers of tekstblokken om tussen tekst en beeld 

te verwijzen. De cognitieve belasting wordt eveneens vergroot door de foto’s en 

bijbehorende tekst niet op dezelfde bladzijde te plaatsen, waardoor de gebruiker van de 

instructie op twee verschillende pagina’s zal moeten kijken. De kans dat 

misverstanden ontstaan over welke afbeelding bij welke stap hoort, is aanzienlijk 

groter dan bij het recept voor Welsh rarebit. Items die bij elkaar horen, moeten 

namelijk dicht bij elkaar geplaatst worden om raadsels te voorkomen. Dit is een regel 

die ook wel de law of proximity genoemd wordt (Broek et al., 2012, p.55). In het 

schema op pagina 62 is de inhoud van de stappen en foto’s waaruit het recept bestaat, 

weergegeven. 
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Tekst Beeld Tekst-beeld 
correspondentie 

 
Leg de rundertong in een pan 
met ruim water en breng aan de 
kook 

 
1: Rundertongen op een snijplank 

 
Nee  

 
Haal de pan als het water kookt 
van het vuur en giet af. Spoel 

de tong vervolgens met koud 
water. 

 
Geen  

 
Nee 

 
Snijd de groenten in kleine 
stukjes, doe ze met de 
rundertong in een pan en voeg 
1 liter water toe. 

 
2: Knolselderij wordt in kleine stukken 
gesneden. 
3: In stukken gesneden groenten in een 
pan (met daaronder de rundertong?) 

 
Ja  

 
Laat de tong zo’n 5 tot 6 uren 
op laag vuur garen. De tong is 
gaar als je in het dikke deel 
kunt prikken zonder tegendruk. 

 
Geen 

 
Nee  

 
Haal de tong uit het vocht en 
pel deze als hij nog warm is. 

 
Geen 

 
Nee 

 
Haal ook de groenten uit het 
vocht en laat het vocht sterk 
reduceren. 

 
Geen 

 
Nee 

 
Snijd de tong in plakken. 

 
Geen 

 
Nee 

 
Prak de eieren en meng met de 
groenten. Meng met het sterk 

gereduceerde vocht. 

 
Geen 

 
Nee 

 
Breng op smaak met zout, 
zwarte peper, witte wijnazijn 
en olijfolie en schep de 
plakken tong erdoor. 

 
4: (Witte wijn?) azijn wordt in een kom 
gedaan.  
5: Het sterk gereduceerde vocht (reeds 
gemengd met vinaigrette uit foto 4?) 
wordt over de groenten gegoten. 

 
Nee 

 
Geen 

 
6: Groenten worden in een strook op het 
bord gelegd. 
7: De plakken tong met groenten worden 
over de strook gedrapeerd. 
8: Het eindresultaat 

 
Nee 



~ 63 ~ 
 

Opvallend aan dit schema is dat de stappen niet corresponderen met de foto’s, zowel in 

aantallen van aanwezigheid als inhoudelijk. We hebben een reden om aan te nemen dat 

multimodaliteit in kookboeken in verschillende gradaties kunnen voorkomen. Zo zijn 

er de sterk multimodale recepten zoals het recept voor Welsh rarebit, en de zwakkere 

multimodale recepten zoals het recept voor rundertong.  

Multimodaliteit kan overigens ook betrekking hebben op andere modi. De 

multimodale recepten die in deze paragraaf besproken zijn, bestaan uit tekst en beeld. 

Een multimodaal recept kan echter ook een combinatie betreffen van andere modi, 

zoals tekst en gesproken tekst of gesproken tekst en beeld. Een voorbeeld waarbij de 

combinatie tussen tekst en gesproken tekst in recepten zou kunnen voor komen, is 

bijvoorbeeld tijdens een kookcursus waarbij cursisten naast een mondelinge 

kookinstructie, ook een geschreven instructie kunnen raadplegen. Omdat dergelijke 

vormen van multimodaliteit niet in de kookboeken uit het corpus aangetroffen zijn, zal 

hier niet verder op ingegaan worden. Wel is het goed om te realiseren dat 

multimodaliteit niet per definitie een combinatie van tekst en beeld hoeft te betekenen. 
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4.3 Afbeeldingen bij recepten 

 

Recepten in kookboeken bestaan meestal uit tekst. Naast tekst kan ook gebruik 

gemaakt worden van beeld. In de vorige paragraaf zijn recepten behandeld die 

afbeeldingen van kookhandelingen bevatten.  

4.3.1 Afbeelding van het eindresultaat 

Behalve afbeeldingen van handelingen, worden recepten ook vaak voorzien van een 

foto van het eindresultaat. De laatste afbeelding in het recept voor rundertong (p. 56) is 

hier een voorbeeld van. Een foto van het eindresultaat maakt deel uit van het recept 

omdat deze inhoudelijk aansluit bij de tekst. Bovendien worden afbeeldingen van het 

eindresultaat vaak in of bij het recept geplaatst. Een uitzondering hierop is te zien in 

een kookboek uit 1981 (Tirion Culinair, 1981) dat voorin een hoofdstuk getiteld 

‘kleuren illustraties’ bevat. In dit hoofdstuk worden foto’s getoond van alle gerechten 

waarvan de recepten verderop in het boek te vinden zijn. Deze kleurenfoto’s kunnen 

mensen activeren om bepaalde gerechten uit het boek te maken. De inleiding van het 

kookboek luidt dan ook als volgt:  

“Kijk eerst bij de kleurenfoto’s en kies een gerecht uit. De 

onderschriften vertellen in het kort voor hoeveel personen het recept is 

bedoeld,  hoe lang de bereiding duurt en op welke bladzijde het recept 

staat” 

(Tirion Culinair, 1981, p.8) 

Dit hoofdstuk met foto’s dient als een soort inhoudsopgave. Aan de hand van de foto’s 

kiezen mensen een gerecht waarna zij de pagina van het recept opzoeken. Hoewel de 

foto’s niet in de buurt van de recepten staan, maken deze wel deel uit van de recepten 

omdat verwezen wordt naar de bladzijde waar de foto bij hoort. In de jaren tachtig was 

het afdrukken van paginagrote kleurenfoto’s kostbaar. De keuze voor het plaatsen van 

meerdere kleurenillustraties op een bladzijde is dan ook waarschijnlijk gemaakt uit 

financieel oogpunt. De kleurenfoto’s van de recepten hebben als doel de lezer te 

activeren. Met andere woorden: het is de bedoeling dat de lezer de intentie krijgt een 

recept uit het boek te maken (Schellens & Steehouder, 2008).  
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1.         2. 

 

 

 

 

 

       

3.                  4. 

 

 

 

 

       

 

5.          6. 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPvvy7L28cgCFcX6Dgod38wP9w&url=http://www.ebberiginal.com/tag/tessa-kiros/&psig=AFQjCNEDC5cHRBEanZ-oIpviah_30_e7OA&ust=1446560066078224
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIL99pH38cgCFcFdDwodDDYI9A&url=http://www.bijzonderalledaags.nl/brood-bakken-met-bier/&bvm=bv.106379543,d.ZWU&psig=AFQjCNF2jd_DFkIMF8lNMsbtlQPlroeYSg&ust=1446560268149501
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO6dqvn58cgCFYXjDgod97gP3g&url=http://www.telegraaf.nl/vrouw/culinair/vrouw_recepten/23070094/__Cervelas_en_croute__.html&psig=AFQjCNEbGYZ1HJHnbeD9P0OBwzLj8mJzMg&ust=1446561017094747
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN3q0M6K8sgCFcZgDwodGywP-g&url=http://www.jamiemagazine.nl/recepten/salade-met-makreel-en-rode-biet.html&bvm=bv.106379543,d.ZWU&psig=AFQjCNGssu95ZGcVHBj1EIVDREQPfOJLLw&ust=1446565498085169


~ 66 ~ 
 

Behalve een activerend doel, kunnen foto’s van een gerecht de lezer ook helpen bij het 

uitvoeren van de taak. Met name gebruikers van technische instructies hebben baat bij 

een afbeelding van het eindresultaat omdat zij de handelingen conceptualiseren als een 

visuele schets van de uitkomst (Svinicki & Dixon, 1987). en daarom is het van belang 

dat deze een belangrijke plek krijgt in de instructie. Omdat kookinstructies 

vergelijkbare technische instructies zijn, het gaat tenslotte over handelingen, zou dit 

ook kunnen gelden voor recepten. Een dergelijke foto heeft dus een representatieve 

functie. Dit houdt in dat de foto de lezer helpt het gerecht te visualiseren (Levin, 

1981). Mensen willen graag weten hoe een gerecht er uiteindelijk uit moet komen te 

zien. Op de vorige pagina is een aantal afbeeldingen van gerechten uit verschillende 

kookboeken te zien.  

Een van de eerste dingen die opvalt is dat de informatieve waarde van dit soort 

afbeeldingen uiteenloopt. Een afbeelding van een eenvoudige cake (figuur 4) geeft 

bijvoorbeeld minder informatie over de bereidingswijze dan een afbeelding van een 

maaltijdsalade (figuur 2) waarbij de afzonderlijke ingrediënten goed zichtbaar zijn. 

Ook zal een afbeelding van een onaangeroerde paté en croute1 minder informatie 

opleveren over de bereiding dan een afbeelding van een opengesneden variant (figuur 

5). Ook geven de afbeeldingen verschillende soorten informatie. Afbeelding 1 laat de 

lezer bijvoorbeeld zien hoe het gerecht gegarneerd kan worden, terwijl afbeelding 6 

informatie geeft over hoe lang het vlees gebakken moet worden. De functie van 

dergelijke foto’s kan dus naast representeren ook interpreteren zijn, wat betekent dat 

de foto de lezer helpt om de tekst te begrijpen (Levin, 1981).  

We hebben redenen om aan te nemen dat dergelijke afbeeldingen van gerechten ook 

een soort norm kunnen vormen voor het niveau waarop mensen zouden moeten 

kunnen koken alvorens het kookboek te gebruiken. Foto’s van de gerechten kunnen 

zich in sommige gevallen namelijk ook tegen de lezer keren waardoor een 

tegengesteld effect van aanzetten ontstaat die de lezer ontmoedigt om een recept uit 

het kookboek te maken. Voor een van de geïnterviewde kookboekenliefhebbers vallen 

kookboeken met veel van dit soort smakelijke foto’s van eindproducten in de categorie 

‘bladerboeken’ (H. Kooistra, persoonlijke mededeling, 13 oktober 2015). Dit zijn over 

het algemeen de boeken waar zij juist weinig uit kookt omdat de recepten vaak 

ingewikkeld zijn en de ingrediënten lastig verkrijgbaar. Als voorbeeld noemt zij het 

‘bladerboek’ van kookboekenauteur Yotam Ottolenghi:  

                                                             
1 Paté en croute is warme vleespastei in een deegkorst (figuur 5) 
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‘De foto’s zijn prachtig maar de drempel om er daadwerkelijk 

iets uit te maken is heel groot’ 

Afbeeldingen van een eindresultaat kunnen bedoeld zijn om de lezer te activeren het 

recept te maken. Een foto van een lekker gerecht dient daarbij als een soort 

visitekaartje voor het recept. Blijkbaar kan toch een tegengesteld effect optreden 

wanneer te veel of lastig verkrijgbare ingrediënten afgebeeld worden.  

4.3.2 Afbeelding van de ingrediënten 

Behalve afbeeldingen van een handeling of gerecht, komen ook recepten voor waarbij 

een afbeelding getoond wordt van de ingrediënten. Een dergelijke afbeelding 

informeert de lezer over de ingrediënten die nodig zijn om het gerecht te maken. Niet 

het recept, maar de ingrediëntenlijst is in dat geval multimodaal. Gedetailleerde 

beeldinformatie over de ingrediënten zou, indien de afbeelding alle ingrediënten 

duidelijk weergeeft, de ingrediëntenlijst eventueel over kunnen vervangen. Op de 

volgende pagina is het recept voor een schotel van gerookte zalm te zien (Kiros, 2010, 

p.22). Op de foto bij het recept worden vrijwel alle ingrediënten getoond. In 

tegenstelling tot de ingrediëntenlijst, wordt uit de afbeelding niet duidelijk in welke 

hoeveelheden de ingrediënten gebruikt worden. In de tekst worden aantallen, grammen 

en formaten genoemd die in de foto moeilijk uit te beelden zijn.  

Behalve vervangen, kan een foto van de ingrediënten de ingrediëntenlijst ook 

complementeren. Bijvoorbeeld als in een recept staat ‘een paprika’ en in de afbeelding 

wordt een gele paprika afgebeeld, zal duidelijk worden dat met het woord paprika een 

gele paprika bedoeld wordt (Kiros, 2010, p.115). Afbeeldingen van de bereiding 

kunnen eveneens op deze manier informatief zijn. Zo werden bij een recept voor kip 

met citroen, stukken kip afgebeeld met daarbij een schaar (Kiros, 2010, p.107). 

Hoewel in het recept vermeld werd dat men de kip voor het opdienen in stukken moest 

snijden, wordt de lezer een alternatief (namelijk het knippen van de kip) aangeboden 

door middel van beeld. Dit sluit aan bij de Information Pickup Theory (Gibson, 1979), 

die er vanuit gaat dat mensen zich bij de taakuitvoering sterk laten leiden door 

kenmerken van objecten die bepaalde handelingen suggereren.  
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4.4 Activerende recepten 

 

Wanneer we kijken naar het recept voor de schotel van gerookte zalm, toont deze qua 

vorm veel overeenkomsten met het recept voor de gebraden kip op pagina 50. Beide 

recepten bevatten een ingrediëntenlijst, titel, inleiding en de instructietekst. In de 

inleiding van het recept voor de zalmschotel lijkt zich echter een nieuw communicatief 

doel aan te dienen. Naast de optionele acties: “Geef hier melbatoast bij, 

aardappelpannenkoekjes of  hapankorpuja”, die ook in de andere recepten aangetroffen 

zijn, wordt de lezer in dit recept voor zalmschotel ook aangespoord om het recept te 

maken: 

 

“Dit is een elegante, maar eenvoudige manier om gerookte zalm (of 

gravadlax) te serveren.” 

Door woorden als ‘elegante’ en ‘eenvoudige’ te gebruiken, lijkt het alsof de schrijver 

van het kookboek het recept als het ware wil verkopen aan de lezer. Het 

communicatieve doel dat hierbij hoort, is activeren of motiveren. Het beoogde gevolg 

van deze teksthandeling is dat de lezer de intentie krijgt om het recept te maken. Niet 

alleen afbeeldingen, maar dus ook de tekst in een recept kan het activeren van de lezer 

als doel hebben. Het doelenschema voor het recept van gerookte zalm komt er dan zo 

uit te zien: 

 

Recept schotel van gerookte zalm 

Doel: instrueren 
De lezer is in staat de schotel van gerookte zalm te maken. 

(instructietekst + afbeelding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: informeren 

De lezer weet welke ingrediënten nodig zijn om  de schotel van gerookte zalm te maken. 
(ingrediëntenlijst + afbeelding) 

Doel: activeren 
De lezer is van plan het recept voor de schotel van gerookte zalm te maken. 

(inleiding + afbeelding) 
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De belangrijkste cognitieve verandering die het recept beoogt, is dat de lezer in staat is 

de schotel te maken. De schrijver probeert dit doel te bereiken door de lezer te 

informeren over de benodigdheden. Echter, de lezer laat zich pas informeren en 

instrueren wanneer deze van plan is om het recept daadwerkelijk te maken.  

 

Als we verder beredeneren, kunnen we stellen dat het activeren van de lezer een 

belangrijke rol speelt bij de recepten uit een kookboek. De schrijver van het boek wil 

de lezer aansporen om tot actie over te gaan. Daarbij komt nog dat kookboeken 

meerdere recepten bevatten. De auteur kan de lezer sturen bij het uitkiezen van een 

recept door persuasieve elementen aan het recept toe te voegen. Deze persuasieve 

elementen kunnen in alle tekstonderdelen van het recept voor komen. Niet alleen een 

mooie afbeelding van het gerecht kan als doel hebben de lezer te aan te sporen om het 

recept te maken, ook alle tekst waaruit een recept bestaat kan adjectieven met een 

positieve connotatie bevatten. De titel van het recept op pagina 57 luidt bijvoorbeeld: 

‘huiselijk rundvlees’. Huiselijk is een adjectief waar mensen een vertrouwd gevoel bij 

kunnen krijgen. Een vertrouwd gevoel zal door velen als een prettig gevoel ervaren 

worden. Het woord huiselijk heeft daarom een positieve connotatie. Ook de 

instructietekst en een eventuele inleidende tekst kan dergelijke woorden met een 

positieve connotatie bevatten. Door herhaaldelijk de associatie te leggen tussen het 

recept en de fijne gevoelens, kan de lezer een positieve attitude ten opzichte van het 

recept ontwikkelen (Hoeken et al., 2009). 
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4.5 Recepten en de gebruikscontext 

 

Instructies hebben altijd als doel de gebruiker aan de hand van een aantal stappen in 

staat te stellen een doel te bereiken of een probleem op te lossen. Daarvoor moet de 

lezer de instructie omzetten in acties en handelingen. Deze mentale vertaalslag is een 

belangrijke stap tijdens de uitvoering van een instructie. Taalpsychologen beweren dat 

gebruikers van instructies de tekst proberen te integreren in de voorkennis of 

wereldkennis die zij bezitten (Maes et al., 1996, p.29). Afwijkende voorkennis zal 

mogelijk leiden tot een afwijkend resultaat.  

 

Voor de gebruiker van een recept is het dus van belang dat hij of zij op maat gesneden 

informatie krijgt. Dat vereist informatie die aangepast is aan het gebruikersniveau en 

het gebruikersdoel (Maes et al., 1996, p.13). Ervaren koks zullen bijvoorbeeld af en 

toe een detail willen opzoeken of op zoek gaan naar de oplossing voor een probleem 

terwijl beginnende koks kunnen wellicht behoefte hebben aan meer declaratieve 

informatie. Bij het ontwerpen van recepten zal de auteur zich dus eerst de vraag 

moeten stellen welke procedures en concepten wel en niet moeten worden beschreven, 

gebaseerd op het doel van het recept (leren, uitvoeren of allebei) en de voorkennis van 

de doelgroep (amateur kok of ervaren kok). Vanuit dit vertrekpunt maakt de auteur 

keuzes met betrekking tot de inhoud van de recepten. Hoe meer kennis de lezer heeft, 

hoe meer informatie achterwege gelaten kan worden. De procedures kunnen in het 

uiterste geval enkel impliciet beschreven worden, in die zin dat het omschrijven van de 

doelen voldoende instruerend kan zijn.  

 

Ook de tekstlengte van een recept hangt af van de gebruikscontext of doelgroep 

waarvoor deze bestemd is. Een recept dat uit veel handelingen bestaat, bevat 

logischerwijs meer woorden. Of een recept veel of weinig handelingen beschrijft, 

hangt af van de veronderstelde voorkennis en vaardigheden van de doelgroep. Lentz, 

Jansen & Feenstra (2000) onderzochten de verschillen tussen recepten van voor 1900 

en modernere recepten. Zij concludeerden onder andere dat in recepten van voor 1900 

veel minder handelingen beschreven worden dan in later verschenen recepten. De 

verklaring die zij hiervoor gaven, was dat men vroeger uitging van meer basiskennis 

en verder ontwikkelde kookvaardigheden bij de lezers. Dat in recepten van vroeger 

minder handelingen beschreven worden dan in recepten van nu, heeft dus alles te 

maken met de ‘nieuwe’ doelgroep waarvoor kookboeken geschreven worden, namelijk 

voor de alledaagse amateurkoks. “Middeleeuwse kookboeken zijn door koks voor 

koks geschreven en die hebben weinig woorden nodig om een recept duidelijk over te 
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brengen”, beweert culinair historica Christianne Muusers (persoonlijke mededeling, 6 

oktober 2015). Daar voegt zij aan toe dat mensen tegenwoordig weinig basiskennis 

hebben wat het koken betreft. Wanneer niet alle stappen even duidelijk beschreven 

worden, begrijpen mensen het recept vaak niet.  

“Mensen willen tegenwoordig alles voorgekauwd krijgen” 
(C. Muusers, persoonlijke mededeling, 6 oktober 2015) 
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4.6 Tot slot 

 

Van oudsher is het kookboek een bundeling van kookrecepten. Deze recepten hebben 

als doel de lezer door middel van aanwijzingen in staat te stellen om een bepaalde 

handeling te verrichten. Dit doel wordt in de communicatiewetenschappen ook wel 

instrueren genoemd. Het recept is dus een instructietekst die de lezer instrueert bij het 

uitvoeren van een kook taak. In dit hoofdstuk hebben we gezien dat het recept echter 

uit meerdere tekstonderdelen bestaat, waarvan de instructietekst slechts deel uit maakt. 

Moderne recepten bestaan vaak uit een titel, ingrediëntenlijst, instructietekst en 

optioneel zijn een inleiding of een of meerdere afbeeldingen. Deze onderdelen kunnen 

verschillende communicatieve doelen hebben, die het instructieve doel van het recept 

ondersteunen. Naast instrueren, kan een recept namelijk ook als doel hebben de lezer 

te informeren of te activeren.  

 

Dit laatste doel kan in elk onderdeel van het recept tot uiting gebracht worden, en lijkt 

daardoor eveneens een belangrijke rol te spelen in veel recepten. Door de lezer te 

activeren, tracht de auteur van een kookboek de gedragsintentie van de lezer te 

beïnvloeden. Het instructieve doel van het recept wordt tenslotte nooit bereikt wanneer 

de lezer niet de intentie heeft om het recept daadwerkelijk te maken. Onder andere 

door gebruik te maken van aantrekkelijke afbeeldingen en adjectieven met een 

positieve connotatie, kan de auteur de lezer aansporen om over te gaan tot actie.  

 

Recepten in kookboeken kennen verschillende vormkenmerken die, naast het 

instrueren van de lezer, ook nog informeren of activeren als doel kunnen hebben. Met 

andere woorden: het recept is een hybride tekst waarvan de communicatieve doelen 

worden bepaald op basis van de beoogde gebruikscontext en de doelgroep. Naast de in 

dit hoofdstuk besproken variaties op het ‘standaard’ recept, zijn in het corpus van 

kookboeken geen andere verschijningsvormen van recepten gevonden. Met andere 

woorden: de lijst met varianten op vormkenmerken en communicatieve doelen in 

recepten is verzadigd. Daarom zal in het volgende hoofdstuk gekeken worden naar de 

andere componenten die in kookboeken zijn aangetroffen en de varianten daarop. 
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Naast de recepten die in het vorige 

hoofdstuk besproken zijn, bevatten 

kookboeken vaak ook nog andere 

componenten met andere communicatieve 

doelen. In dit hoofdstuk zullen deze 

‘bijgerechten’ van het kookboek 

geanalyseerd worden.  

 

5. De bijgerechten 
 

Kookboeken bestaan vaak niet alleen uit recepten. Maar 

waaruit dan wel? 

5.1 Algemene handelingsinstructies 

Er zijn kookboeken waarin aandacht besteed wordt aan handelingen die in 

verschillende recepten voor kunnen komen. Hierbij kun je denken aan instructies voor 

het afwegen van ingrediënten, het afmeten van vloeistoffen en het op de juiste manier 

gebruiken van keukengerei (Tirion Culinair, 1981). Dergelijke instructies leiden niet 

tot een specifiek eindresultaat of gerecht, maar tot vaardigheden die van pas komen bij 

het koken. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen recepten en algemene 

handelingsinstructies op basis van verschillen in vorm en resultaat. Zo bevat een 

handelingsinstructie bijvoorbeeld geen ingrediëntenlijst, en leidt deze niet tot een eet- 

of drinkbaar eindresultaat maar tot een handeling. 

Hieronder worden twee voorbeelden van algemene instructies gegeven, afkomstig uit 

twee verschillende kookboeken. Het eerste voorbeeld betreft een algemene instructie 

voor het binden van soepen, het tweede voorbeeld instrueert de lezer over hoe hij of zij 

het vlees uit een krab kan halen. 

Vermeng in een kommetje de bloem of maïzena met een paar eetlepels koud 

water. Roer er een scheut hete soep door en schenk dit mengsel vervolgens bij 

de soep. Breng de soep onder voortdurend roeren aan de kook en laat haar 

zachtjes pruttelen tot zij egaal gebonden is (Tirion Culinair, 1981, p.127). 
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Om het vlees uit een gare krab te halen legt u hem op zijn rug en breekt u zijn 

scharen, poten en staartflap eraf. Zet een zwaar mes tussen het rug- en het 

buikpantser, draai het om en wrik de twee delen met uw duimen los. Haal de 

kieuwen eruit en gooi ze weg. Schep met een lepeltje het bruine vlees in een 

kom (Dishoeck, 2010, p.700). 

Algemene instructies hebben vaak betrekking op basistechnieken. Dit zijn 

kooktechnieken die in veel recepten terugkomen en in sommige kookboeken of 

recepten als bekend worden verondersteld. Omdat basistechnieken toepasbaar zijn op 

verschillende recepten, is het aannemelijk dat instructies voor basistechnieken bedoeld 

zijn om onthouden te worden. Dit soort instructies werden in het vorige hoofdstuk 

beschreven als reading to learn instructies. Kenmerkend aan dit type instructie is de 

declaratieve informatie die de lezer helpt om de stappen uit de instructie te onthouden, 

zodat deze de geleerde basistechniek op andere momenten kan toepassen zonder 

daarbij opnieuw de instructie te hoeven raadplegen (Maes at al., 1996). In het vorige 

hoofdstuk is besproken dat met name reading to learn instructies veel baat hebben bij 

een ondersteuning van de tekst door middel van beeld. Hieronder wordt een 

multimodale instructie voor het afmeten van vloeistoffen weergegeven (Tirion 

Culinair, 1981).  
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Deze multimodale handelingsinstructie heeft zowel een informatief als een instructief 

doel. Het instructieve doel is te herkennen aan de procedurele informatie. Dit zijn de 

handelingen die beschreven worden in het onderschrift bij de eerste tekening. Ook de 

tekeningen zelf hebben een instructief doel, omdat deze de handelingen uitbeelden. 

Het informatieve doel blijkt uit de verschillende waarschuwingen die gegeven worden. 

Zowel de inleidende tekst als het tweede onderschrift waarschuwen de lezer bij het 

uitvoeren van de taak: ‘lees altijd de aangegeven maat op een maatbeker of maatglas 

op ooghoogte af’, ‘giet de maatlepel nooit tot de rand vol’ en ‘ook nooit boven voedsel 

afmeten, want gemorste vloeistof komt er dan ongewenst in terecht’. Deze 

waarschuwingen zijn vormen van declaratieve informatie (Hooijdonk & Krahmer, 

2006).  

Behalve een verschil in de vorm en het resultaat bij recepten en handelingsinstructies, 

is er ook een verschil  in de communicatieve doelen merkbaar. In hoofdstuk 4 hebben 

we gezien dat recepten naast instrueren en informeren, ook het activeren van de lezer 

als doel kunnen hebben. Handelingsinstructies daarentegen, hebben zowel een 

instructief als een informatief doel. In tegenstelling tot sommige recepten, wordt de 

lezer in een handelingsinstructie niet gemotiveerd om tot actie over te gaan. De reden 

hiervoor is dat een algemene handelingsinstructie niet aan de lezer ‘verkocht’ hoeft te 

worden door middel van mooie afbeeldingen of een overtuigende tekst. Indien de lezer 

behoefte heeft aan een instructie bij het uitvoeren van een specifieke taak, zal hij of zij 

deze doelgericht in het kookboek opzoeken. Het doelenschema van de instructie op de 

vorige pagina bevat  dus de doelen instrueren en informeren, waarbij het informatieve 

doel het instructieve doel ondersteunt. Namelijk: dat de lezer weet waar die op moet 

letten, leidt ertoe dat hij of zij in staat is de taak correct uit te voeren. Hieronder 

worden de doelen in een schema weergegeven. Dit schema komt overeen met het 

schema voor het recept van gerookte zalm op pagina 70, met uitzondering van het 

activerende doel: 

Instructie afmeten van vloeistoffen 

Doel: instrueren 
De lezer is in staat vloeistoffen af  te meten. 

 

 

 

 

 

Doel: informeren 
De lezer weet waar die op moet letten bij het afmeten van vloeistoffen. 
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5.2 Product ondersteunende instructies 

 

Recepten leiden tot een gerecht en handelingsinstructies leiden tot vaardigheden. Naast 

recepten en handelingsinstructies zijn in kookboeken ook instructies aangetroffen die 

tot een beter begrip van een producten leiden. Voorbeelden van dergelijke product 

ondersteunende instructies zijn de gebruiksaanwijzing bij een voorwerp, een bijsluiter 

van een geneesmiddel of een softwarehandleiding (Maes et al., 1996, p.12). Op de 

volgende pagina is een voorbeeld te zien van een product ondersteunende instructie, 

oftewel gebruiksaanwijzing, voor messen (Tirion Culinair, 1981, p.12). In deze 

gebruiksaanwijzing kan een onderscheid gemaakt worden tussen productinformatie en 

gebruiksinformatie (Maes et al., 1996, p.65). Onder de productinformatie vallen onder 

andere de technische gegevens van de verschillende messen. Zo wordt bijvoorbeeld 

onder het kopje ‘Hakken met het grote koksmes’ informatie verstrekt over het formaat 

en het gewicht van een koksmes. Ook de identificerende gegevens vallen onder de 

productinformatie. Ter identificatie van het product zijn bijvoorbeeld tekeningen van 

verschillende soorten messen in de gebruiksaanwijzing opgenomen. Hoewel in het 

kopje ‘Het gebruik van een mes’ handelingen uitgebeeld worden, ligt de nadruk van de 

tekeningen op de producten die met dat type mes gesneden kunnen worden, en niet op 

de wijze waarop dat gebeurt. Dergelijke informatie over de doeleinden waarvoor een 

product gebruikt kan worden, valt onder de presentatiegegevens. Hieronder valt ook 

het noemen van het belang van een product, wat gedaan wordt in de eerste alinea, 

waarin de schrijver beweert dat een goed mes het halve werk is en een verzameling 

verschillende messen aanwezig hoort te zijn in een goede keuken.   

Naast deze vormen van productinformatie, bestaat de gebruiksaanwijzing ook uit 

informatie over handelingen met betrekking tot het bewaren, gebruiken en slijpen van 

messen. Dit wordt ook wel de gebruiksinformatie genoemd. Dit zijn, net zoals de 

voorbeelden uit de vorige paragraaf, algemene handelingsinstructies die de lezer 

instrueren bij de uitvoering van een kookhandeling waarbij het product gebruikt wordt. 

Omdat het gebruik van messen voor veel mensen vanzelfsprekend is, worden 

basisinstructies als ‘plaats het te snijden voorwerp op een snijplank’ of ‘richt de 

scherpe kant van het mes naar beneden’ weggelaten. In plaats daarvan worden 

aanvullende instructies gegeven met betrekking tot de positie van de handen, het 

hakken van kruiden en het slijpen van messen.  
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De product ondersteunende instructie voor messen heeft dus zowel een instructief als 

een informatief doel. Enerzijds  instrueert de schrijver de lezer bij het gebruik van 

verschillende messen en aanzetstaal. Anderzijds wordt de lezer geïnformeerd over het 

onderhoud, het belang en de kenmerken van diverse keukenmessen. Het doelenschema 

van deze product ondersteunende instructie kent dus, in tegenstelling tot de vorige 

instructies, twee hoofddoelen. Deze doelen zijn niet ondersteunend ten opzichte van 

elkaar, maar komen los van elkaar voor: 

 Gebruiksaanwijzing voor messen en ander keukengerei 

Doel: instrueren 
De lezer is in staat kruiden te hakken en 

aanzetstaal te gebruiken  

(gebruiksinformatie). 

Doel: informeren 
De lezer weet hoe hij of zij messen kan 

herkennen, onderhouden en gebruiken 

(productinformatie). 

 

Naast product ondersteunende instructies voor kookgereedschappen, zijn in 

kookboeken ook gebruiksaanwijzingen voor ingrediënten gevonden. Op de volgende 

pagina is een voorbeeld te zien van een gebruiksaanwijzing voor koolraap (Tirion 

Culinair, 1981, p.295). Ook deze bestaat uit gebruiksinformatie (over de voorbereiding 

en basisbereiding van koolraap) en productinformatie (over de uiterlijke kenmerken en 

het seizoen waarin ze groeien). Een verschil met de gebruiksaanwijzing voor messen, 

is dat in deze gebruiksaanwijzing meer de nadruk gelegd wordt op het instructieve 

doel. Alvorens de lezer te instrueren over het product, wordt deze geïnformeerd over 

de verkrijgbaarheid van koolraap en over de aandachtspunten bij de aanschaf van het 

product. Het informatieve doel is in dit geval dus wel ondersteunend aan het 

instructieve doel. Het doelenschema voor deze gebruiksaanwijzing kent dus wel een 

hiërarchische opbouw: 

Gebruiksaanwijzing voor koolraap 

Doel: instrueren 
De lezer is in staat koolraap te bereiden  

(gebruiksinformatie). 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: informeren 
De lezer weet in welk seizoen koolraap groeit en  

waar op gelet moet worden bij de aanschaf  

(productinformatie). 
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De verhouding waarin onderdelen van productinformatie en gebruiksinformatie voor 

komen, verschilt dus per gebruiksaanwijzing. Zo kan de ene gebruiksaanwijzing meer 

informatie geven over het product, terwijl de andere gebruiksaanwijzing meer 

informatie kan geven aan het gebruik.  
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5.3 Productinformatie 

Wanneer in een gebruiksaanwijzing de gebruiksinformatie weggelaten wordt, blijft de 

productinformatie over. De lezer wordt dan dus niet geïnstrueerd of geadviseerd over 

het gebruik van het product, maar enkel geïnformeerd. Drie soorten productinformatie 

zijn te onderscheiden: presentatiegegevens, identificerende gegevens en technische 

gegevens (Maes et al., 1996). Hoewel productinformatie deel uit kan maken van een 

gebruiksaanwijzing, kan deze ook los van een gebruiksaanwijzing voor komen. In de 

volgende paragrafen worden per categorie voorbeelden gegeven. 

5.3.1 Presentatiegegevens 

Onder de presentatiegegevens worden de eigenschappen en het doel van een product 

verstaan. Deze eigenschappen kunnen bijvoorbeeld de smaak en de herkomst van een 

product omschrijven, zoals in de volgende voorbeelden: 

“De tweede kwaliteit is Choice, dat minder vetmarmering kent maar qua sap 

en smaak ook mooi vlees biedt.” (Blijker, 2014, p.107). 

“Baarzen zijn heel populaire zoetwatervissen. Ze zwemmen bij de oevers van 

meren en traag stromende rivieren in het midden en noorden van Italië en op 

Sicilië maar worden ook in veel andere delen van Europa en Noord-Amerika 

aangetroffen.” (Dishoeck, 2010, p.589). 

“De smaak is een combinatie van nootmuskaat, kaneel, kruidnagel en zwarte 

peper. Allspice kan gemalen zijn of de vorm hebben van bessen.” (Kiros, 

2010, p.33) 

De voorbeelden hebben alle drie een informatief doel, waarbij de schrijver de lezer 

informeert over een product. De communicatieve doelen zijn gelijk, de beoogde 

veranderingen in de cognitie van de lezer zijn echter verschillend: 

Blijker Dishoeck Kiros 

Doel: informeren 
De lezer weet wat de 

eigenschappen zijn van 

Choice kwaliteit vlees. 

Doel: informeren 
De lezer weet wat baarzen 

zijn en waar deze te vinden 

zijn. 

Doel: informeren 
De lezer weet welke 

smaakeigenschap allspice 

heeft en in welke vorm de 

specerij te verkrijgen  is. 
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5.3.2 Identificerende productgegevens 

Naast deze presentatiegegevens, zijn ook opzichzelfstaande identificerende 

productgegevens in kookboeken aangetroffen. Identificerende gegevens laten zien hoe 

het product eruit ziet, hoe de onderdelen eruit zien, waar deze onderdelen te vinden 

zijn en hoe deze onderdelen benoemd kunnen worden. Op de volgende pagina zijn drie 

voorbeelden van identificerende gegevens over rundvlees te zien. Deze gegevens zijn 

afkomstig uit drie verschillende kookboeken, maar hebben alle drie betrekking op 

hetzelfde product. Afbeelding A toont waar de verschillende vleesdelen van een koe 

zich bevinden en hoe deze vleesdelen genoemd worden (Blijker, 2014, p.24). Een 

variant op afbeelding A is te zien in afbeelding B, waarbij niet alleen de delen van het 

dier geïdentificeerd worden, maar tevens suggesties gegeven worden voor de bereiding 

van deze vleesdelen (Dishoeck, 2010, p.740). Zo wordt onder andere vermeld dat de 

nek van de koe geschikt is om bouillon of gehakt van te maken, en de klaprib zich 

leent om te stoven, smoren of koken. Afbeelding B doet dus meer dan alleen het 

identificeren van de delen van het rund, want het geeft de lezer naast identificerende 

informatie ook nog gebruiksinformatie. De afbeelding toont verder veel 

overeenkomsten met afbeelding A. Echter, in afbeelding B wordt tussen beeld en tekst 

verwezen door middel van nummers en in afbeelding A is de tekst in de afbeelding 

geplaatst. De nummers in de tekening corresponderen met de nummers in de tekst. Een 

derde variant van identificerende informatie over rundvlees is te zien in afbeelding C 

(Tirion Culinair, 1981, p.188). Ook hierbij worden de verschillende delen van het rund 

getoond, maar ditmaal zonder informatie over waar de vleesproducten zich bevinden 

in het dier. De afzonderlijke delen worden wel afgebeeld, waardoor te zien is hoe deze 

eruit zien. Ook hier worden de producten niet alleen benoemd en afgebeeld, ook bevat 

de tekst technische gegevens zoals “een stuk vlees dat grof van draad is” en 

productinformatie over bijvoorbeeld de bereiding, de uiterlijke kenmerken en de 

herkomst van het stuk vlees.  

Deze drie vormen van identificatie hebben allen het informeren van de lezer als doel. 

Het verschil zit hem wederom in de verandering van de cognitie van de lezer:  

Afbeelding A Afbeelding B Afbeelding C 

Doel: informeren 

De lezer weet waar de 
vleesdelen zich in het rund 

bevinden. 

Doel: informeren 

De lezer weet waar de 

vleesdelen zich in het rund 

bevinden 

(+presentatiegegevens). 

Doel: informeren 

De lezer weet hoe de vleesdelen 

eruit zien 

(+presentatiegegevens). 
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5.3.3 Technische  productgegevens 

Afbeelding C op pagina 86, bevat naast de identificerende gegevens ook technische 

productgegevens. Technische gegevens geven antwoord op vragen als hoe zwaar is het 

product? Welke technische kenmerken heeft het product? En wat is de samenstelling 

van het product? Deze laatste vraag wordt in afbeelding C beantwoord door de 

vermelding dat het voor- of achterschenkel uit spiervlees met been en merg bestaat.  

Een ander voorbeeld van technische productgegevens is hieronder te zien. Deze tekst 

komt uit een kookboek waarin verschillende technische kenmerken over producten, in 

dit geval eieren, genoemd worden (Tirion Culinair, 1981, p.138). 

In alle EEG-landen worden de eieren overeenkomstig hun gewicht in klassen 

ingedeeld. Voor de meeste gerechten worden klasse 3-eieren aanbevolen. 

Voor gerechten waarbij de verhouding van eieren en andere ingrediënten 

nauw luistert, dienen de gewichten van de andere ingrediënten aan de kook- 

of baktijden overeenkomstig te worden gewijzigd. 

EEG-GEWICHTSKLASSEN VAN EIEREN 

Klasse 1 > 70 g 

Klasse 2 65-70 g 

Klasse 3 60-65 g 

Klasse 4 55-60 g 
Klasse 5 50-55 g 

Klasse 6 45-50 g 

Klasse 7 < 45 g 

 

Deze technische informatie biedt inzicht in de klassenindeling van eieren. Dit gebeurt 

op basis van het gewicht. Om de klassenindeling overzichtelijk te presenteren, is 

gebruik gemaakt van een tabel. Tabellen  komen in kookboeken vaker voor, 

bijvoorbeeld om de lezer een overzicht te geven de voedingswaarden van diverse 

producten. 

Vooral in gezondheidsboeken wordt extra aandacht besteed aan dergelijke technische 

productinformatie. Mensen die een dieetboek lezen, willen vaak afvallen. Als 

vervolgens geen informatie te vinden is over waarom een bepaald product vetarm of 

koolhydraatarm is, maakt het boek wat culinair historica Christianne Muusers betreft 
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een wat onbetrouwbare indruk (persoonlijke mededeling, 6 oktober 2015). Deze 

productinformatie is volgens haar een ‘must’ in elk dieetboek. 

“Dieetboeken waarin geen calorieën of andere gegevens over 

voedingswaarden te vinden zijn, laten een onbetrouwbare 

indruk op mij achter” 
(C. Muusers, persoonlijke mededeling, 6 oktober 2015) 

Er zijn dieetboeken en gezondheidsboeken op de markt die technische 

productinformatie bevatten voor mensen die geïnteresseerd zijn in gezonde voeding. 

De vraag die hierbij gesteld kan worden, is in hoeverre deze informatieboeken 

kookboeken te noemen zijn. Het gezondheidsboek The truth about Food, geschreven 

door twee Canadese artsen, bevat veel technische informatie over gezonde of juist 

ongezonde voedingsproducten. “Dit boek bevat geen recepten, dus het is een 

informatieboek en geen kookboek”, beweert kookboekenentrepreneur FusinaVerloop 

in een interview (persoonlijke mededeling, 5 oktober 2015).  

5.3.4 Samengestelde productinformatie 

In de zojuist genoemde voorbeelden werden drie vormen van productinformatie steeds 

afzonderlijk gepresenteerd. Echter, in sommige gevallen worden presentatiegegevens, 

identificerende gegevens en technische gegevens met elkaar gecombineerd waardoor 

een gedetailleerde omschrijving van een product mogelijk is. Een voorbeeld van deze 

samengestelde productinformatie is te zien op de volgende pagina. Deze 

productinformatie over de artisjok komt uit een themakookboek over salades, waarin 

veel informatie verstrekt wordt over diverse soorten groenten (Rebo, 2010, p.30). In 

het voorbeeld worden onder andere de uiterlijke kenmerken van artisjokken genoemd:  

“verse artisjokken zijn te herkennen aan het sappig groene, nauw aansluitende blad en 

de gesloten bladeren”. Deze tekst vult de identificerende productgegevens uit de 

afbeelding aan. Daarnaast bevat de tekst uit het voorbeeld ook technische gegevens: 

‘artisjokken zijn de bloemknoppen van een distelgewas’. Tot slot worden ook 

presentatiegegevens over de artisjok verstrekt: “deze groente met een licht wrang-

bittere smaak is niet alleen heerlijk, maar ook uitgesproken gezond.”  

Een andere veelvoorkomende manier om productinformatie te presenteren, is door een 

(alfabetische) lijst van kooktermen in het kookboek op te nemen. Deze lijsten kunnen  
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eveneens verschillende vormen van productinformatie bevatten. Hieronder zijn 

voorbeelden van dergelijke begrippenlijsten uit twee verschillende kookboeken te zien.   

Aperitief: een borrel of glaasje voor de maaltijd om de eetlust op te wekken. 

Aspic: pikante gelei gebruikt voor het laten opstijven en garneren van pittige 

gerechten. 

(Tirion Culinair, 1981, p.493) 

Agrodolce: zoetzure saus van kruiden, azijn, suiker, ui en knoflook, die bij 

vis, wild en groenten wordt opgediend. 

Aioli: Deze knoflookmayonaise heette oorspronkelijk ailloli en is een 

specialiteit van Zuid-Frankrijk, waar hij meestal wordt opgediend bij vis. 

(Dishoeck, 2010, p.20) 

Het aperitief wordt hier gedefinieerd door onder andere het doel van het product, 

namelijk het opwekken van de eetlust, te noemen. Dit is een vorm van 

presentatiegegevens. In de omschrijving van aspic wordt eveneens het gebruiksdoel 

genoemd, aangevuld met de smaakeigenschap: pikant. Zowel de smaakeigenschap als 

het gebruiksdoel vallen onder de presentatiegegevens van het product. Een 

uitgebreidere definitie wordt gegeven van agrodolce, waarbij naast het gebruiksdoel 

(bij vis, wild en groenten) en de eigenschappen (zoetzure saus) ook technische 

informatie gegeven wordt met betrekking tot de samenstelling van het product 

(kruiden, azijn, suiker, ui en knoflook).  
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5.4 Het recept als gebruiksaanwijzing  

Behalve over producten als kookgereedschappen en ingrediënten, is in kookboeken 

ook vergelijkbare informatie aangetroffen over de gerechten of eindresultaten van 

recepten uit het kookboek. Een product kan tenslotte ook een eindproduct van een 

recept zijn. Hieronder is een voorbeeld te zien van productinformatie met betrekking 

tot crostini’s.  Deze tekst komt uit de inleiding van het recept voor crostini’s. 

Deze heerlijk romige smeersels zijn fantastisch op knapperig geroosterd 

ciabattabrood, of als dips. U kunt ze zelfs als pastasaus gebruiken en ze zijn 

heerlijk bij een picknick, vooral als u daar een vuurtje bij heeft om het brood 

te roosteren. Soms gebruik ik het op sandwiches (Harris, 2004, p.23).  

In deze tekst wordt naast informatie over de eigenschappen van crostini’s, namelijk: 

‘romige smeersels’, ook informatie verstrekt over de doeleinden waarvoor crostini’s 

gebruikt kunnen worden: als dip of pastasaus voor op geroosterd brood of sandwiches. 

Beide vormen van informatie vallen onder de presentatiegegevens van het product.  

Indien de gerechten uit een kookboek gezien worden als producten, is een andere 

invalshoek met betrekking tot de analyse van recepten mogelijk. In hoofdstuk 4 zijn 

verschillende recepten uit kookboeken geanalyseerd. Hierbij was instrueren het 

hoofddoel van de recepten. Dit hoofddoel werd soms ondersteund door andere 

communicatieve doelen als informeren of activeren. Nu we meer te weten zijn 

gekomen over product ondersteunende instructies, dient zich ook een andere manier 

aan om recepten te benaderen, namelijk waarbij de gerechten (de producten) als 

uitgangspunt genomen worden.  

Een kookboek zou in dat geval omschreven kunnen worden als een bundeling van 

gebruiksaanwijzingen voor gerechten. Deze gebruiksaanwijzingen kunnen eveneens 

uit productinformatie en gebruiksinformatie bestaan. De instructietekst van het recept 

bevat de gebruiksinformatie. Deze beschrijft de stappen die tot het gewenste product 

leiden. De productinformatie over het gerecht bestaat wederom uit identificerende 

gegevens, technische gegevens en presentatiegegevens. Het gerecht kan 

geïdentificeerd worden aan de hand van een afbeelding van het eindresultaat. Een 

afbeelding van het eindresultaat laat tenslotte zien hoe het gerecht eruit ziet en waar de 

verschillende onderdelen zich bevinden. De technische gegevens van een gerecht 

worden opgesomd in de ingrediëntenlijst. Deze lijst geeft informatie over de 
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samenstelling van een gerecht. Tot slot kan een gerecht dus ook presentatiegegevens 

bevatten, zoals in het zojuist genoemde voorbeeld van de crostini’s.  

Wanneer we in plaats van de instructie, het eindproduct oftewel het gerecht als 

uitgangspunt nemen, komt het doelenschema er heel anders uit te zien dan de schema’s 

die in hoofdstuk 4 gepresenteerd zijn. Het recept heeft in dit geval niet enkel 

instrueren, maar zowel het instrueren als het informeren van de lezer als hoofddoel. 

Het doelenschema komt dan als volgt uit te zien: 

Recept als gebruiksaanwijzing 

Doel: informeren 
De lezer weet wat het gerecht is 

(productinformatie) 

Doel: instrueren 
De lezer is in staat het gerecht te maken 

(gebruiksinformatie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van het 

eindresultaat 

(identificerende gegevens) 

Ingrediëntenlijst 

(technische gegevens) 

Inleiding 

(presentatiegegevens) 

Instructietekst 
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5.5 Tot slot 

Dit hoofdstuk toont aan dat binnen de instructieteksten waaruit kookboeken bestaan, 

een onderscheid te maken valt tussen recepten en handelingsinstructies. Algemene 

handelingsinstructies hebben niet de bereiding van een gerecht, maar het aanleren van 

een kookvaardigheid als einddoel. Een ander verschil tussen handelingsinstructies en 

recepten is dat handelingsinstructies vaak geen activerend tekstdoel hebben omdat 

deze doelgericht door de lezer geraadpleegd worden.  

Het kookboek is behalve een instructieboek ook een informatieboek. Twee soorten 

informatie zijn in kookboeken gevonden: productinformatie en gebruiksinformatie. 

Productinformatie heeft betrekking op de eigenschappen, uiterlijke- of technische 

kenmerken van een product. Gebruiksinformatie kan de lezer instrueren bij en 

informeren over het gebruik van een product. De producten waarover de lezer van een 

kookboek geïnformeerd wordt, kunnen kookgereedschap, ingrediënten of 

eindproducten van recepten zijn. Instructies in een kookboek kunnen dus, naast het 

instrueren van de lezer, ook het informeren van de lezer als communicatief 

(hoofd)doel hebben. 

In de vorige twee hoofdstukken zijn de bouwstenen van kookboeken geanalyseerd. In 

het volgende hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan de communicatieve doelen 

van kookboeken in hun geheel.  
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Bouquet garni is de benaming van een 

bosje samengebonden kruiden dat vaak 

gebruikt wordt om soepen, sauzen of 

bouillons op smaak te brengen. Tot nu toe 

zijn verschillende componenten in 

kookboeken afzonderlijk geanalyseerd. Dit 

onderzoek richt zich echter op het 

kookboek in zijn geheel. In dit hoofdstuk 

zullen daarom het kookboek en diens 

overige communicatieve doelen centraal 

staan met als doel de communicatieve 

mogelijkheden van het kookboek verder te 

verkennen.  

 

6. Bouquet garni 
 

Op basis van de communicatieve doelen, zijn de volgende elementen in 

kookboeken te onderscheiden: recepten, handelingsinstructies, product 

ondersteunende instructies en productinformatie. Tijdens de analyse van 

deze afzonderlijke elementen, zijn verschillende communicatieve doelen 

aan het licht gekomen. Zo kwam in hoofdstuk 4 naar voren dat recepten 

in kookboeken naast een instructief doel, ook een informatief en soms 

ook een activerend doel kunnen hebben. Behalve het instrueren, 

informeren en activeren van de lezer, kunnen kookboeken ook nog 

andere communicatieve doelen beogen. Omdat deze doelen niet per 

definitie tot uiting gebracht worden in een van de zojuist genoemde 

elementen, zullen de kookboeken in dit hoofdstuk in hun geheel 

geanalyseerd worden. Niet de elementen, maar de overkoepelende 

communicatieve doelen van kookboeken vormen hierbij het 

uitgangspunt. Omdat in de vorige hoofdstukken, het instructieve doel 

centraal stond, wordt in dit hoofdstuk gekeken naar alle andere 

mogelijke communicatieve doelen van kookboeken. 
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6.1 Overtuigende kookboeken 

Dit onderzoek naar kookboeken begon met de analyse van recepten. Een kookboek 

werd namelijk omschreven als een bundeling van recepten. Het eerste recept dat 

bekeken werd, had enkel een instructief doel. Er vanuit gaande dat een kookboek 

inderdaad niets meer is dan een bundeling van dit genre instructieve teksten, zou een 

doelenschema van een kookboek er zo uit hebben gezien: 

Kookboek 

Doel: instrueren 

De lezer is in staat de recepten uit het boek te maken. 

 

Al vroeg in de analyse kwamen we tot de ontdekking dat recepten vaak ook 

informatieve onderdelen bevatten. Een ingrediëntenlijst bijvoorbeeld, geeft technische 

productinformatie over de onderdelen waaruit een gerecht bestaat zonder de lezer 

daarbij stapsgewijs te instrueren. Naast deze technische gegevens kunnen kookboeken 

ook andere vormen van productinformatie over ingrediënten bevatten. De 

productinformatie over de artisjok (p.93) is hiervan een goed voorbeeld. 

Voor het maken van een salade is het praktisch om gemarineerde 

artisjokharten of –bodems uit blik of pot te gebruiken. Dit bespaart veel tijd – 

en zeker ook geld. 

De lezer wordt hier geadviseerd over de aanschaf van artisjokken voor een salade. Met 

andere woorden: de schrijver van dit kookboek informeert de lezer over artisjokken die 

geschikt zijn voor de bereiding in een salade. Dit advies wordt tevens onderbouwd met 

argumenten: ze besparen de lezer veel tijd en geld. De auteur van dit kookboek zal 

waarschijnlijk tevreden zijn als hij de beoogde veranderingen in de cognities van de 

lezer heeft bereikt, met andere woorden: wanneer de lezer weet dat gemarineerde 

artisjokharten zich goed lenen voor het gebruik door salades.  

6.1.1 Overtuigen en activeren 

De schrijver van het kookboek ‘Koken met vis uit blik’ (Olphen, 2014) wil meer 

bereiken bij de lezer en gaat daarom nog een stap verder. Hij wil de lezer namelijk 

aansporen tot bepaald gedrag. Schellens & Steehouder (2008, p.16) noemen dit het 

consecutieve doel van een tekst. Dit consecutieve doel wordt al duidelijk in de 
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inleiding van het kookboek, waarin de auteur zijn visie met betrekking tot visvangst 

bekend maakt: 

Om visliefhebbers te garanderen dat zij ook in de toekomst van zowel 

geconserveerde als verse vis kunnen genieten, zullen veel visserijen anders 

moeten gaan werken dan ze nu doen. En door alleen duurzaam gevangen, 

verse vis te kopen kan ook de consument een belangrijk steentje bijdragen 

(Olphen, 2014, p.5). 

Van Olphen wil met zijn kookboek bereiken dat de lezers alleen nog maar vissen 

kopen die duurzaam gevangen zijn. Het is niet langer voldoende dat de lezer op de 

hoogte is van de problemen die de visserij veroorzaakt, of dat de lezer de intentie heeft 

om duurzaam gevangen vis te kopen. De lezer moet het ook daadwerkelijk gaan doen. 

Op dit laatste kan de schrijver door middel van zijn boek geen invloed uitoefenen. Hij 

kan de lezer moeilijk de juiste vis in de handen drukken. Wel kan hij de 

gedragsintentie van de lezer beïnvloeden. Dit doet hij in de eerste instantie door de 

lezers ervan te overtuigen dat het belangrijk is om het zeeleven gezond te houden. Dit 

noemen we het persuasieve doel. Als we vervolgens kijken naar de andere 

communicatieve doelen van dit kookboek, valt op dat verschillende doelen dit 

persuasieve doel ondersteunen. Dit gebeurt enerzijds door de lezer te informeren over 

de manier waarop vis zowel vroeger als nu gevangen en geconserveerd wordt en 

anderzijds de lezer te emotioneren door de bedreiging van kwetsbare zeedieren te 

benadrukken. Deze doelen komen onder andere tot uiting in de verhalen die de auteur 

vertelt over verschillende vissers die hij heeft ontmoet tijdens zijn reis. De volgende 

passage is hier een voorbeeld van:  

Visser Ali Mohamed en zijn mannen werpen met hangels week in, week uit 

vanaf hun platte schip de lijnen in de oceaan. Deze lijnvisserij sluit bijvangst 

van kwetsbare zeedieren zo goed als uit’ (Olphen, 2014, p.26). 

Op vergelijkbare wijze vertelt de auteur verhalen bij de visproducten die onder zijn 

eigen merknaam te koop zijn in de supermarkt.  

Dus door de lezer te informeren en te emotioneren, hoopt de auteur de lezer te 

overtuigen van het belang van een gezond zeeleven. Het is voor de auteur dus niet 

voldoende als de lezer hiervan enkel overtuigd is. Hij wil ook graag dat de lezer zicht 

gaat gedragen in overeenstemming met deze overtuiging. De lezer wordt ertoe 

aangezet om alleen duurzaam gevangen, verse vis te kopen. Het liefst van zijn merk. 
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Het boek dient dus ook nog een commercieel doel. Het doelenschema hieronder toont 

een overzicht van de communicatieve doelen van dit kookboek: 

Kookboek Koken met vis uit blik 

Doel: instrueren 
De lezer is in staat verschillende 

visgerechten te bereiden 

Doel: activeren 
De lezer is van plan duurzaam gevangen vis te 

kopen (van merk X).  
 

Doel: overtuigen 

De lezer vindt een gezond zeeleven 
belangrijk. 

 

 

 

 

Om de recepten uit het kookboek te kunnen maken, is het niet nodig om te weten hoe 

de auteur denkt over overbevissing. Het kookboek legt dan ook niet de nadruk op de 

recepten, maar op de verhalen van de auteur over visserij. 

Het viskookboek is een voorbeeld van een boek met veel verschillende 

communicatieve doelen. In dit boek wordt de lezer met name geïnstrueerd bij het 

maken van visgerechten en geactiveerd om duurzaam gevangen vis te kopen. Het 

activeren van de lezer gebeurt in kookboeken dus om verschillende redenen. Zo is uit 

de vorige hoofdstukken gebleken dat de lezer door middel van lovende woorden 

waarmee een recept ingeleid wordt, geactiveerd kan worden om een recept uit het boek 

te maken. Ook kan het activerende doel betrekking hebben op een overkoepelend 

boekenthema zoals in dit geval het gezond houden van het leven in de zee door het 

kopen van duurzaam gevangen vis. Andere voorbeelden van persuasieve thema’s van 

kookboeken kunnen zijn: het aanleren van een gezonde levensstijl, vegetarisch eten, 

diëten, sporten, suikervrij eten of biologisch eten. Er zijn veel themakookboeken te 

koop waarin de schrijver in meer of mindere mate de lezer aanspoort om een bepaald 

voedingspatroon te volgen.  

 

 

Doel: informeren 

De lezer weet dat de visserij een 

probleem vormt voor het 

zeeleven. 

Doel: emotioneren 

De lezer is verontwaardigd over 

de natuurschade die de visserij 

aanricht. 
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6.1.2 Commerciële doelen 

Een andere vorm van persuasieve communicatie die we in veel kookboeken 

tegenkomen, dient een commercieel doel. Hiermee wordt bedoeld dat mensen 

aangespoord worden om bepaalde producten of het kookboek zelf te kopen. Een van 

de doelen van de boekenauteur is vaak ook dat mensen het boek gaan kopen. Hoewel 

dit meestal niet expliciet in een kookboek genoemd wordt, bevatten kookboeken vaak 

wel persuasieve elementen die de lezer kunnen aansporen om het boek te kopen. 

Een kookboek moet hiertoe in de eerste instantie de aandacht van de lezer trekken 

want mensen hoeven een kookboek niet te lezen, het is een vrije keuze. Iemand die 

bijvoorbeeld een appeltaart wil maken kan ook een recept op het internet opzoeken, 

een familielid of vriend vragen naar zijn of haar recept, instructiefilmpjes bekijken, 

een kookles volgen of een ander kookboek raadplegen. De omslag van een kookboek 

leent zich bij uitstek om de aandacht van de lezer te trekken. Door de omslag van een 

mooie afbeelding te voorzien, kan de interesse in het kookboek gewekt worden en 

kunnen mensen aangespoord worden het boek aan te schaffen. Stokmans & Hendrickx 

(1994) kwamen er tijdens hun onderzoek naar de aantrekkingskracht van nieuwe 

boeken achter dat de cover van een boek een belangrijke rol speelt in het aandacht 

vangen van de lezer, het verleiden de samenvatting te lezen en vervolgens ook om het 

boek aan te schaffen. De omslag van een kookboek bestaat daarom vaak uit een mooie 

foto van een eindresultaat van een recept dat terug te vinden is in het boek. Volgens 

Christianne Muusers kunnen dit soort foto’s echter ook valse verwachtingen wekken 

bij de gebruiker, omdat ze soms afwijken van de recepten die in het kookboek 

beschreven worden (persoonlijke mededeling, 6 oktober 2015).  

Behalve op de omslag, kan ook elders in het kookboek geprobeerd worden de aandacht 

van de lezer te trekken en vast te houden. Een manier om dit te doen is door 

afbeeldingen in het kookboek te plaatsen. Volgens Brownlie & Hewer (2007) 

visualiseren afbeeldingen in kookboeken in de meeste gevallen de ingrediënten, de 

bereiding, het eindproduct en in sommige gevallen de kok. Een afbeelding van een kok 

staat in de meeste gevallen los van een recept tenzij diens handeling daarbij centraal 

staat. Om een recept te kunnen maken, is het immers niet nodig om te weten hoe de 

auteur van het boek eruit ziet. Een close-up van de kok of auteur heeft dan ook vaak 

als functie de aandacht van de lezer te trekken en ervoor te zorgen dat deze het boek 

opmerkt (Maes & Schilperoord, 2002). Deze functie is vergelijkbaar met het 

communicatief doel dat Schellens & Steehouder (2008) activeren noemen. Wanneer  
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een kok of auteur in een kookboek met het gezicht afgebeeld wordt, betreft het in veel 

gevallen een bekende tv kok of andere beroemdheid.  

‘Het is vaak nog maar de vraag of die mooie, jonge meid  op de cover 

van je dieet kookboek wel degene is die daadwerkelijk de recepten heeft 

geschreven’. 

Het bovenstaande citaat voegt culinair historica en Neerlandica Christianne Muusers 

hieraan toe (persoonlijke mededeling, 6 oktober 2015). Volgens haar is degene die de 

recepten heeft geschreven vaak niet degene die op de voorkant afgebeeld wordt en 

dient een dergelijke coverfoto om het boek voor de consumenten aantrekkelijker te 

maken, puur uit commercieel oogpunt.  Met andere woorden: om mensen te activeren 

om het boek te kopen. 

6.1.3 Modaliteit 

Het overtuigen of activeren van de lezer kan in kookboeken zowel door middel van 

tekst als beeld voor komen. De commerciële doelen worden vaak ondersteund door 

een afbeeldingen van een gerecht dat er goed uit ziet of een (eveneens goed uitziende) 

beroemdheid. Ook de tekst in kookboeken kunnen als doel hebben de potentiële lezer 

het boek te laten kopen. Dit wordt in het kookboek van Rens Kroes onder andere 

gedaan door de omslag die links te zien is, te voorzien van adjectieven met een 

positieve connotatie als ‘pure recepten’ en ‘voor een happy & healthy lifestyle’.  

Ook tekstelementen die het overtuigen of zelfs activeren van de lezer om een bepaald 

voedingspatroon te volgen of bijvoorbeeld duurzaam gevangen vis te kopen als doel 

hebben, kunnen gepaard gaan met afbeeldingen. Hierbij kun je denken aan foto’s van 

plofkippen of slachterijen in kookboeken die geschreven zijn met het doel om mensen 

aan te sporen vaker vegetarisch te koken. Ook in het eerder genoemde kookboek over 

vis worden foto’s getoond van de ambachtelijke visserij. Aan de hand van deze foto’s 

komt de lezer meer te weten over de processen die de vis doorloopt voordat deze 

ingeblikt wordt. De wetenschap en het bewijs dat dit op een eerlijke en verantwoorde 

manier gebeurt, kan de lezer motiveren om in het vervolg vis van een bepaald merk te 

kopen. Volgens Bower (2004) zitten kookboeken vol met dit soort sluipreclame en kan 

het lezen van een kookboek onder andere aansporen tot een bezoek aan een restaurant, 

het aanschaffen van en experimenteren met nieuwe ingrediënten, het lezen of 

aanschaffen van een ander (kook)boek of in sommige gevallen reizen. 
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6.2 Informatieve kookboeken 

Uit de vorige hoofdstukken is reeds gebleken dat de elementen waaruit kookboeken 

bestaan, naast een instructief doel ook vaak een informatief doel hebben. Zo bevatten 

kookboeken naast instructies, vaak ook productinformatie en kunnen ook de instructies 

in kookboeken informatief zijn. Echter, de informatie die voor komt in de instructies 

en de productinformatie, gaat over kookhandelingen of kookproducten.  Naast 

dergelijke culinaire informatie kunnen kookboeken ook informeren over onderwerpen 

die minder direct aan koken gerelateerd zijn. In deze paragraaf zullen thema’s van 

diverse informatieve kookboeken besproken worden. 

6.2.1 Over de auteur 

In de vorige paragraaf is onder andere het persuasieve karakter van foto’s van 

beroemde koks of kookboekenauteurs aan de orde gekomen. Sommige kookboeken 

bevatten naast foto’s, ook verhalen over de auteur. 

Het viskookboek is een voorbeeld van een persuasief maar tevens ook informatief 

kookboek waarin de mening van de auteur naar voren komt. Het boek geeft daarbij 

veel informatie over de auteur, die zich al jaren inzet voor de consumptie van 

duurzaam gevangen vis. In sommige kookboeken speelt het leven van de auteur een 

belangrijke rol.  

‘Er zijn kookboeken die de lezer letterlijk een kijkje bieden in het leven 

van de auteur. Daar komt meer bij kijken dan alleen het verstrekken van 

recepten’ (F. Verloop, persoonlijke mededeling, 5 oktober 2015). 

Als voorbeeld noemt Verloop het Gartine Kookboek, een boek dat geschreven is door 

twee restauranthouders uit Amsterdam. Hierin vertellen ze over hun leven buiten de 

stad en het moestuintje dat ze daar hebben. Het boek schetst dan een of meerdere 

personages die als een soort rode draad door het kookboek lopen. Het gevolg hiervan 

is dat mensen zich identificeren met de auteur van dergelijke verhalende kookboeken, 

waarbij zij zich inbeelden dat zij zelf restauranteigenaar, een culinair reiziger of een 

beroemd persoon zijn die graag recepten met anderen deelt (Bower, 2004).  
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Informatie over de auteur kan in verschillende vormen in kookboeken voor komen. 

Hieronder zijn vier voorbeelden uit verschillende kookboeken te zien waarin de auteur 

spreekt vanuit het ik-perspectief: 

‘Dit is een recept van een vriendin van mijn moeder’ (Kiros, 2010). 

‘Zoals gewoonlijk was ik weer eens aan het klooien, deze keer op zoek naar 

een nieuwe inval voor varkensvlees met appels’ (Oliver, 2008). 

‘Ik heb nog amper het besef dat ik na achttien uur vliegen in het niet meer zo 

wilde middenwesten van Amerika ben beland, in de staat Kansas om precies 

te zijn’ (Blijker, 2014). 

‘Deze heerlijke combinatie van smaken en de verschillende kleuren doet me 

altijd aan de zomerdagen in Italië denken’ (Harris, 2004). 

Het eerste voorbeeld komt uit de inleidende tekst van een recept. In deze inleiding 

vermeldt de auteur de bron van het recept. Het recept komt van een vriendin van haar 

moeder. Deze informatie leidt ertoe dat de lezer weet hoe de auteur aan dit recept 

gekomen is. Het kookboek waaruit dit citaat komt, heeft een sterk autobiografisch 

karakter. De auteur vertelt hierin over haar herinneringen van vroeger en refereert 

daarbij regelmatig aan haar familieleden. Zo worden bijvoorbeeld tekeningen en 

familiefoto’s zoals het voorbeeld op de volgende pagina’s gebruikt om de familieleden 

van de auteur te introduceren (Kiros, 2010, p.12). De lezer wordt aan de hand van deze 

tekeningen en foto’s geïnformeerd over de achtergrond en het leven van de auteur.  

Het tweede citaat geeft de lezer informatie over het karakter van de auteur, namelijk 

dat hij blijkbaar vaak ‘aanklooit’. Dit kookboek van Jamie Oliver (2008) bevat meer 

van dit soort verhalen vanuit het perspectief van de schrijver.  

Het derde voorbeeld is een citaat in een dagboekachtige vertelstijl, waarbij de link met 

koken minder makkelijk te leggen is. Het citaat komt uit een verhaal waarin kok en 

tevens auteur Herman den Blijker vertelt over zijn culinaire rondreis door de 

Verenigde Staten. Het kookboek bestaat enerzijds uit reisverhalen en anderzijds uit 

recepten en informatie rondom het thema vlees.  
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Het laatste citaat laat zien hoe de auteur het kookboek kan gebruiken om een bepaalde 

sfeer te creëren. Behalve dat de schrijver van dit kookboek vindt dat het betreffende 

gerecht een heerlijke combinatie van smaken bevat, laat zij blijken dat deze smaken en 

de kleuren van het gerecht haar aan de zomerdagen in Italië doen denken. Deze 

inleidende tekst bij een recept informeert de lezer over de associaties die de schrijver 

van het kookboek maakt met het recept. Behalve een informerend doel heeft deze 

inleiding ook een persuasief doel. Door de woorden ‘heerlijke combinatie van smaken’ 

te gebruiken, kan de auteur de lezer motiveren om het recept ook eens te maken. 

Dergelijke aantrekkelijke woorden of beelden kunnen eveneens bij de lezer een 

gelukzalig gevoel opwekken doordat deze prettige associaties maakt met woorden als 

‘zomerdagen in Italië’. Hierop zal in paragraaf 6.3 van dit hoofdstuk verder ingegaan 

worden. 

6.2.2 Over een cultuur 

Op de vorige pagina is een voorbeeld gegeven van een inleidende tekst bij een recept 

waarin de persoonlijke smaak van de auteur naar voren komt (voorbeeld 4). Wat men 

eet, en daarom ook wat men graag eet, is voor een deel cultuurafhankelijk. Behalve 

informatie over de auteur, kunnen kookboeken ook informatie verstrekken over, en zo 

ook inzicht bieden in, een bepaalde eetcultuur. In hoofdstuk 2, paragraaf 1 hebben we 

het gehad over de culinaire revolutie en de groeiende interesse in de buitenlandse 

keuken. De populariteit van de buitenlandse keuken brengt vanzelfsprekend ook 

andere kookboeken met zich mee. Zo zijn er veel kookboeken op de markt die een 

bepaalde keuken als thema hebben. Dit soort etnische kookboeken kunnen de lezer, 

naast instrueren hoe zij een onbekend gerecht moeten klaarmaken, ook een kijkje 

geven in een andere cultuur (Mosley & Charles, 1998). 

In een kookboek over de Japanse keuken, wordt de lezer stap voor stap bekend 

gemaakt met de gebruiken en werkwijze binnen de oosterse keuken. Behalve 

instructies en productinformatie, bevat dit boek ook informatie over de Japanse 

cultuur. Het volgende citaat is hier een voorbeeld van: “Net als in de rest van Azië is 

men in Japan dol op ei in al zijn hoedanigheden” (Terra Lannoo, 2010). De lezer weet 

aan de hand van deze informatie dat Japanners, en Aziaten in het algemeen, dol zijn op 

allerhande eiergerechten. De schrijver probeert de lezer iets te leren over de eetcultuur 

in Japan. Een vergelijkbaar voorbeeld is gevonden in een Italiaans kookboek:  

Italianen eten het liefst zo vaak mogelijk buiten, vanaf het begin van de zomer 

tot aan de laatste aangename uurtjes van het seizoen, wanneer de zomer 
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zoetjesaan overgaat in de herfst. Vaak wordt dit eten al fresco genoemd, maar 

die term is niet helemaal correct. Eten al fresco betekent eten op een koele 

plek, in de schaduw, bij voorkeur onder een weelderig begroeide pergola, 

maar nooit midden op de dag in de volle zon. Eten en drinken met de 

brandende zon op je hoofd en de tafel staat voor een Italiaan gelijk aan 

zelfmoord! (Harris, 2004, p.8) 

Dit tekstfragment geeft informatie over de wijze waarop Italianen het liefst hun eten 

nuttigen, namelijk buiten in de schaduw. Dergelijke informatie geeft de culinaire 

achtergrond, gebruiken en voorkeuren van een cultuur weer.  

6.2.3 Over producten 

Naast informatieve kookboeken waarin de lezer meer te weten komt over de auteur of 

over een cultuur, zijn er ook nog informatieve kookboeken die veel of zelfs alleen 

maar productinformatie over levensmiddelen bevatten. Een groot verschil met de 

kookboeken die in deze paragraaf behandeld zijn, is dat de nadruk in dergelijke 

kookboeken met productinformatie ligt op koken, terwijl de meer autobiografische 

kookboeken of boeken met verhalen over landen of culturen ook buiten de gangbare 

paden van kookboeken treden. Een voorbeeld van een informatief kookboek met veel 

productinformatie is het boek The truth about Food. Dit boek is in hoofdstuk vijf al 

genoemd, in de paragraaf over technische productgegevens. De vraag die hierbij 

gesteld werd, was of dit boek nog wel binnen de categorie kookboeken valt aangezien 

het geen recepten bevat maar enkel informatie over producten. Omdat de 

productinformatie die in dit soort informatieboeken voor komt, reeds uitgebreid 

behandeld is in hoofdstuk 5, zal hier verder niet op ingegaan worden. 

6.2.4 Modaliteit 

Informatieve kookboeken kunnen dus onder andere informatie geven over een of 

meerdere personen, een cultuur of bepaalde producten. De schrijver probeert hiermee 

de lezer iets te leren. Dit leerproces kan versneld worden door tekst en beeld met 

elkaar te combineren (Florax & Ploetzner, 2010). Deze theorie over reading-to-learn 

teksten is tevens behandeld in hoofdstuk 4, paragraaf 1.3. Om de lezer de informatie 

uit dergelijke themaboeken makkelijker te laten onthouden, zijn deze kookboeken 

vaak rijk geïllustreerd met foto’s. 
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Om een overzicht te bieden van de thema’s van informatieve kookboeken en de 

communicatieve doelen daarvan, is op de volgende pagina wederom een 

doelenschema opgesteld. 

 

 

Informatieve kookboeken 

Doel: instrueren 

De lezer is in staat verschillende gerechten te 
bereiden 

Doel: informeren 

De lezer weet…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wat de achtergrond / smaak / 

voorkeur / hobby’s / visie/ 

herinneringen / 

karaktereigenschappen / 

overtuigingen / interesses etc. 

van de auteur/kok is/zijn. 

wat de gebruiken / 

eetgewoonten / 

omgangsvormen / 

levenswijze / 

overtuigingen / 

geschiedenis etc. van een 

cultuur is/zijn. 

wat de technische 

eigenschappen / uiterlijke 

kenmerken / 

smaakeigenschappen / 

herkomst etc. van een 

product of groep 

producten is. 
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6.3 Emotionerende kookboeken  

In de vorige paragraaf is een informatieve passage geciteerd over de plek waar 

Italianen het liefst eten (p.107). Behalve het informeren van de lezer over de Italiaanse 

eetcultuur, creëert de auteur van dit kookboek met deze tekst ook nog een bepaalde 

sfeer. Zo spreekt zij over ‘de laatste aangename uurtjes van het seizoen, wanneer de 

zomer zoetjesaan overgaat in de herfst’ en een ‘weelderig begroeide pergola’. Het 

creëren van een, vaak aangename, sfeer in kookboeken door middel van beeldende 

woorden en sfeervolle afbeeldingen, is iets dat in verschillende kookboeken gedaan 

wordt.  

Jan Longone, internationally known culinary historian, 

cookbook collector and seller, told me that many buyers of 

cookbooks say: “You won’t believe this, but I don’t really cook 

from these books; I read them like novels.” (Bower, 2004). 

Het citaat hierboven komt uit een onderzoek van Anne Bower (2004) waarin de 

overeenkomsten tussen romans en kookboeken onderzocht worden. Dit onderzoek is 

gebaseerd op bewijzen die aantonen dat weinig uit kookboeken gekookt wordt en het 

idee dat mensen kookboeken lezen om een moment te ontsnappen aan de 

werkelijkheid. Dit effect treedt ook op bij het lezen van een roman en wordt in 

kookboeken zowel veroorzaakt door tekst als beeld.  

6.3.1 Perifere afbeeldingen 

Veel van dit soort afbeeldingen in kookboeken creëren een bepaalde sfeer of beelden, 

zoals Brownlie & Hewer (2007) beweren, een lifestyle uit. Dit kunnen afbeeldingen 

zijn die op het eerste gezicht weinig met eten of koken te maken hebben, zoals de foto 

op de linker pagina, die gevonden is in een van de kookboeken uit het corpus (Kiros, 

2010). Deze foto roept mogelijk plezierige emoties of fijne herinneringen van een 

mooie vakantie bij de lezer op. Door herhaaldelijk de associatie te leggen tussen het 

kookboek en de fijne gevoelens, vormt de lezer een positieve attitude ten opzichte van 

het boek (Hoeken et al., 2009, p.173). Afbeeldingen die een dergelijk 

conditioneringsproces kunnen oproepen, worden ook wel perifere kenmerken 

genoemd. Het emotioneren van de lezer kan dus leiden tot het overtuigen en 

uiteindelijk ook het activeren van de lezer om het kookboek te kopen of een recept 

eruit te maken. Van belang voor de overtuigingskracht van de afbeelding is niet zozeer 



~ 113 ~ 
 

de relevantie voor het recept, maar de mate waarin de afbeelding positieve gevoelens 

oproept bij de lezer.  

6.3.2 Perifere tekst 

Niet alleen afbeeldingen, maar ook tekst kan een dergelijk conditioneringsproces 

oproepen. Dit kan bijvoorbeeld door adjectieven met een positieve connotatie te 

gebruiken zoals de woorden ‘aangenaam’, ‘zoetjesaan’ en ‘weelderig begroeid’ uit de 

passage op pagina 107.  

Behalve geluk, kunnen schrijvers van kookboeken ook andere positieve emoties bij de 

lezer opwekken. Zo kan de auteur gebruik maken van humor om de lezer blijdschap te 

laten ervaren tijdens het lezen van het kookboek. In het kookboeken van Herman den 

Blijker (2014) worden lezers meegenomen op een culinair reisavontuur. Daarin komen 

reisverhalen voor in een vaak humoristische vertelstijl. Een voorbeeld hiervan is  de 

volgende passage: “Bekers softdrink lurkende kettingrokende oude besjes inclusief 

paarse permanentjes liggen half onderuitgezakt hun portemonnee te legen”, (Blijker, 

2014, p.101). 

Bower (2004) beweert in haar onderzoek dat kookboeken eigenlijk per definitie 

emotionerende boeken zijn. Volgens haar maken de elegante foto’s en prachtige 

gerechten het de lezer mogelijk om romantische fantasieën over koken te hebben, 

zonder daadwerkelijk zelf in actie te hoeven komen. Een voordeel van het 

kookboek is dat er altijd sprake is van een happy end: enerzijds is er het 

perfecte gerecht dat leidt tot het denkbeeldige plezier en de gedachte 

van lekker eten, anderzijds haalt men voldoening uit het idee dat men 

zelf in staat zou zijn op deze excellente wijze te koken (Bower, 2004). 
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Een cloche wordt in  sommige restaurants 

gebruikt om over het bord te leggen bij het 

opdienen van het diner. Op deze manier 

blijft het gerecht een verrassing voor de 

gast. Hoewel niet bekend is of declocher 

een bestaand woord is, wordt dit in een 

kookprogramma op de Nederlandse 

televisie geroepen op het moment dat de 

cloche opgetild wordt en zo de winnaar 

van het programma bekend wordt. In dit 

hoofdstuk worden de bevindingen van dit 

onderzoek naar kookboeken onthuld, 

oftewel: gedeclocheerd. 

7. Declocher 
 

‘Een genre wordt gevormd door teksten van dezelfde soort die zich 

kenmerken door een overeenkomstige conventionele functie, inhoud, 

structuur, stijl en soms ook grafische vormgeving’ (Schellens & 

Steehouder, 2008, p.164).  

In dit onderzoek zijn de communicatieve doelen van kookboeken verkend en 

geanalyseerd aan de hand van de bouwstenen waaruit kookboeken bestaan. Al in een 

vroeg stadium van het onderzoek werd duidelijk dat kookboeken veel mogelijkheden 

bieden op communicatief vlak. In dit hoofdstuk zal ik toewerken naar een antwoord op 

de onderzoeksvraag die in hoofdstuk 1 gesteld is:  

Wat zijn de communicatieve doelen van kookboeken en waarin uiten deze doelen zich?  

Hiertoe wordt in de volgende paragrafen eerst een samenvatting gegeven van de 

voorgaande hoofdstukken. Vervolgens wordt een overzicht gepresenteerd van de 

conclusies uit dit onderzoek. Tenslotte zullen aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

gedaan worden. 
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7.1 De bouwstenen van het kookboek 

Op basis van de communicatieve doelen en vormkenmerken van kookboeken, is een 

kookboek onder te verdelen in de volgende componenten: recepten, overige 

instructies, productinformatie en overige tekst en afbeeldingen. In deze paragraaf 

wordt per component samengevat wat de bevindingen uit dit onderzoek zijn. 

7.1.1 Recepten 

Van oudsher is het kookboek een bundeling van kookrecepten. Hoewel recepten uit de 

achttiende eeuw inhoudelijk, linguïstisch en qua vorm sterk verschillen met moderne 

recepten, is het communicatieve doel hetzelfde gebleven, namelijk: de lezer instrueren 

bij het koken. Recepten beschrijven hiertoe de stappen die gezet moeten worden om 

tot een geslaagd eindresultaat te komen. Deze beschrijvingen worden ook wel de 

procedurele informatie genoemd omdat ze de lezer helpen om een kook taak of 

procedure (eenmalig) uit te voeren. Veel recepten uit kookboeken bevatten naast deze 

procedurele informatie ook declaratieve informatie die de lezer helpt om de kook taak 

niet alleen uit te voeren, maar ook te begrijpen. Het doel van declaratieve informatie is 

dus om de lezer te informeren over de handelingen uit de instructie. Onder declaratieve 

informatie vallen onder andere toelichtingen van handelingen, beschrijvingen van 

handelingen en optionele acties, waarbij de lezer naar eigen inzicht bepaalt hoe hij of 

zij de taak uitvoert. Afhankelijk van het doel van een recept, eenmalig uitvoeren of de 

lezer iets leren, kunnen deze vormen van informatie in verschillende verhoudingen 

voor komen. Niet alleen het soort tekst, maar ook de hoeveelheid tekst in recepten 

wordt afgestemd op het gebruikersdoel en het veronderstelde kookniveau van de 

doelgroep. Het recept kan dus verschillende uitersten in doelen en doelgroepen 

hebben: instrueren, leren en amateur kok of ervaren kok.  

Ook qua vorm kennen recepten diverse mogelijkheden. Zo komen bijvoorbeeld 

samengestelde recepten in kookboeken voor, waarbij een recept uit meerdere 

deelinstructies bestaat die elk apart leiden tot een ander deelresultaat. De tekstvorm 

van een recept wordt ook bepaald door de elementen waaruit deze bestaat. Naast een 

instructietekst, bestaan veel recepten ook uit een ingrediëntenlijst, een titel en in 

sommige gevallen een inleidende tekst of een afbeelding. 

Een afbeelding als onderdeel van het recept kan verschillende communicatieve doelen 

hebben. Indien afbeeldingen in een recept een instructieve, ondersteunende functie 

hebben ten opzichte van de instructietekst, is sprake van multimodaliteit. De 



~ 117 ~ 
 

functionaliteit van multimodale recepten in kookboeken kent verschillende gradaties, 

afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee tekst en beeld op elkaar afgestemd zijn. 

Ook komen afbeeldingen in recepten voor die geen instructieve functie hebben. Dit 

zijn meestal afbeeldingen van het eindresultaat van het recept of van de ingrediënten 

die nodig zijn om het recept te kunnen maken. Een afbeelding van het eindresultaat 

kan de lezer informeren over de aanpak van de taak, instrueren door deze in staat te 

stellen een visuele schets te maken van de uitkomst of motiveren om het recept te 

maken. Wanneer een recept naast de ingrediëntenlijst ook nog een foto van de 

ingrediënten bevat, is sprake van een multimodale ingrediëntenlijst. De informatie 

wordt via twee modi aan de lezer gepresenteerd: zowel visueel als tekstueel. Een 

afbeelding van de ingrediënten heeft dus, net zoals de ingrediëntenlijst, een informatief 

doel. 

Tot slot hebben recepten naast een informatief en instructief doel, vaak ook nog een 

activerend doel. De auteur wil de lezer van het recept in dat geval aansporen om 

daadwerkelijk tot actie over te gaan en het recept te maken. De auteur kan dit, zoals 

hierboven reeds is vermeld, doen door middel van een aantrekkelijke afbeelding van 

het eindresultaat of door in het recept gebruik te maken van adjectieven met een 

positieve connotatie. Dit kunnen woorden zijn als ‘heerlijk’, ‘geweldig’ of 

‘verrukkelijk’.  

7.1.2 Overige instructies en productinformatie 

Naast recepten, kunnen kookboeken ook nog andere soorten instructieteksten bevatten. 

Dit kunnen instructies zijn die niet leiden tot een specifiek eindproduct, maar tot 

kookvaardigheden die in uiteenlopende recepten toegepast kunnen worden. Deze 

instructies noemen we in dit onderzoek algemene handelingsinstructies. De 

communicatieve doelen van algemene handelingsinstructies komen deels overeen met 

die van recepten, namelijk instrueren en informeren. Echter, in tegenstelling tot 

recepten, wordt de lezer in een handelingsinstructie niet gemotiveerd om tot actie over 

te gaan. Dit heeft te maken met de veranderde context waarin handelingsinstructies 

gebruikt worden, namelijk doelgericht en bewust. In tegenstelling tot de recepten in 

sommige kookboeken, hoeft de handelingsinstructie dus niet aan de lezer ‘verkocht’ te 

worden. 

Behalve instructies die leiden tot een eindproduct of een vaardigheid, kunnen 

kookboeken ook instructies bevatten die leiden tot een beter begrip van bepaald 

keukengerei of een product om mee te koken. Het communicatief doel van dergelijke 
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product ondersteunende instructies is zowel het instrueren als het informeren van de 

lezer. Deze gebruiksaanwijzingen bestaan uit informatie over enerzijds het product en 

anderzijds het gebruik van dat product. De gebruiksinformatie valt onder de algemene 

handelingsinstructies en de productinformatie kan de lezer informatie geven over:  

4. De eigenschappen en het doel van het product (presentatiegegevens); 

5. Hoe het product of de onderdelen van het product eruit zien, waar de 

onderdelen zich in het product bevinden en hoe deze heten (identificerende 

productgegevens); 

6. Het gewicht, de technische kenmerken en de samenstelling van het product 

(technische productgegevens). 

Gebruiksinformatie en productinformatie kunnen in kookboeken ook  los van elkaar 

gepresenteerd worden. In dat geval is dus geen sprake meer van een 

gebruiksaanwijzing maar van aparte gebruiksinformatie en aparte productinformatie. 

Dit geldt eveneens voor de drie genoemde vormen van productinformatie. 

7.1.3 Overige tekst en afbeeldingen 

Naast de communicatieve doelen van de afzonderlijke elementen waaruit kookboeken 

opgebouwd zijn, kunnen kookboeken ook doelen hebben die het hele boek 

overkoepelen. Deze overkoepelende communicatieve doelen komen vaak los van de 

instructies en productinformatie in kookboeken voor en kunnen betrekking hebben op 

verschillende thema’s die in meer of mindere mate aan koken of eten gerelateerd zijn. 

Een overkoepelend doel van een kookboek kan het activeren van de lezer zijn. Anders 

dan het activeren dat in sommige recepten gebeurt, kan de schrijver de lezer door 

middel van het kookboek motiveren om een bepaalde lifestyle aan te nemen, 

biologische producten te eten, of bijvoorbeeld een bepaald product (eventueel het 

kookboek zelf) te kopen. Deze laatste twee voorbeelden beogen een commercieel doel. 

Het activeren van de lezer als overkoepelend communicatief doel van het kookboek, 

kan zowel door middel van beeld als tekst plaatsvinden. 

Hoewel instructies en productinformatie ook een informatief doel hebben, kan het 

informeren van de lezer ook een alles overkoepelend doel zijn. In dergelijke 

kookboeken kan de lezer geïnformeerd worden over bijvoorbeeld de auteur, een 

cultuur of over bepaalde producten die centraal staan in het boek. Deze informatie kan 

zowel door middel van tekst als beeld in kookboeken opgenomen worden.  
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Tot slot kunnen kookboeken ook het emotioneren van de lezer als overkoepelend doel 

hebben. Hiertoe tonen kookboeken gelijkenissen met romans in dat opzicht dat mensen 

bij het lezen van een kookboek, een moment kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid. 

Door een kookboek of een recept te associëren met een fijn gevoel, vormt de lezer een 

positieve attitude ten opzichte van het kookboek, iets dat eveneens uiteindelijk kan 

leiden tot de aanschaf van het boek. Sfeervolle afbeeldingen en verhalen die deze 

positieve associaties bevorderen, hoeven niet aan de instructies of informatie uit het 

boek gerelateerd te zijn, maar kunnen betrekking hebben op allerlei niet-relevante 

onderwerpen die de lezer een gevoel van blijdschap of geluk kunnen geven. Er zijn 

theorieën dat alle kookboeken het communicatief doel hebben om de lezer te 

emotioneren. Deze theorie is gebaseerd op het idee dat kookboeken romantische 

fantasieën over koken oproepen bij de lezer. 
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7.2 De communicatieve doelen van kookboeken 

Een genre wordt onderscheiden op grond van overeenkomstige communicatieve 

doelen en tekstkenmerken (Schellens & Steehouder, 2008). Het genre instructietekst 

omvat onder andere recepten en gebruiksaanwijzingen, maar het kookboekengenre 

omvat  boeken die samengesteld zijn uit verschillende multifunctionele componenten.  

 

Op basis van de communicatieve doelen van kookboeken, kunnen de volgende 

onderdelen waaruit kookboeken opgebouwd zijn, onderscheiden worden: recepten, 

overige kookinstructies, productinformatie en  overige tekst en afbeeldingen. Recepten 

zijn hoofdzakelijk instructief, en kunnen daarnaast ook het informeren of activeren van 

de lezer als doel hebben. Overige kookinstructies zijn instructies die, in tegenstelling 

tot recepten, niet tot een eindproduct leiden, maar tot een kookhandeling of het correct 

gebruik van kookgerei of een bepaald ingrediënt. Deze instructies hebben eveneens als 

hoofddoel de lezer te instrueren bij en informeren over het koken. Anders dan bij 

recepten, maakt het activeren van de lezer geen deel uit van de communicatieve doelen 

van deze handelingsinstructies en product ondersteunende instructies.  

 

Productinformatie heeft als doel de lezer te informeren over de uiterlijke kenmerken, 

doelen, eigenschappen en de samenstelling van verschillende producten zonder de 

lezer daarbij te instrueren. De overige teksten en afbeeldingen die in kookboeken voor 

kunnen komen, kunnen alle communicatieve doelen beogen. Het kookboek is van 

oudsher instructief van aard, maar kan tegenwoordig dus ook het informeren, 

overtuigen, activeren of emotioneren van de lezer als communicatief doel hebben. 

Daarmee is het kookboek een hybride genre, wat betekent dat het genre meerdere 

doelen en functies heeft (Russel, 2011). 

 

Deze doelen leiden ertoe dat de auteur veel vrijheid heeft in de invulling van de 

verschillende onderdelen van het kookboek. Daarbij komt nog dat deze  

genreconventies onderhevig zijn aan ontwikkelingen in de context waarin het 

kookboek gebruikt wordt. Zo zijn grote verschillen te zien tussen kookboeken die 

geschreven zijn om de lezer te leren koken of kookboeken die als doel hebben de lezer 

(eenmalig) een taak uit te laten voeren. Een ander verschil in context is te zien in 

kookboeken die uitgaan van een hoog of juist laag kookniveau van de lezer. Dit leidt 

ertoe dat beginnerskookboeken meer in detail treden, stappen uitleggen en declaratieve 

informatie bevatten dan kookboeken waarbij een hoog instapniveau verwacht wordt. 

Ook worden kookboeken in sommige gevallen geschreven voor een zeer specifieke 
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doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn kookboeken voor kinderen, mensen die willen 

afvallen, mensen met autisme, mensen die eenvoudig maar lekker willen koken of 

mensen die juist een uitgebreid kerstdiner op tafel willen zetten. Het kookboekengenre 

kent dus veel verschillende verschijningsvormen waardoor de conventies lastig te 

concretiseren zijn. 

Hoe meer conventies aangenomen zijn, des te uitgesprokener en duidelijk is het genre 

(Swales, 1990, p.174). De term ‘kookboek’ is dus eigenlijk een stereotypering van 

boeken die eenzelfde primaire communicatieve behoefte vervullen. Deze primaire 

communicatieve behoefte is geïnstrueerd worden bij het koken. Als gevolg van dit 

doel, bevatten kookboeken instructies. Als het gevolg van de andere communicatieve 

doelen die kookboeken kunnen hebben, kan de auteur van een kookboek besluiten om 

ook overige tekst en afbeeldingen toe te voegen. 

Kookboeken kunnen de lezer instrueren, informeren, overtuigen, 

activeren en emotioneren door middel van recepten, kookinstructies, 

productinformatie en overige tekst en afbeeldingen. Deze doelen en 

componenten hoeven niet verplicht of in een bepaalde volgorde voor te 

komen. 
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7.3 Aanbevelingen 

Dit empirische onderzoek schetst een globaal beeld van de communicatieve doelen die 

in kookboeken voor kunnen komen. Daarbij is gekeken naar de doelen die de schrijver 

van een kookboek beoogt en de middelen die hij of zij daartoe inzet. Hier ontbreekt 

echter nog een logische vervolgstap, namelijk inzicht bieden in de effecten die 

kookboeken daadwerkelijk op de lezer hebben. Deze analyse zou dus nog door middel 

van een vervolgonderzoek aangevuld kunnen worden met participantenobservaties, 

waaruit zal blijken of de communicatieve doelen van kookboeken ook bereikt worden. 

Ook kan hieruit duidelijk worden of wellicht ook andere effecten bij de lezer optreden 

dan de effecten die de communicatieve doelen beogen.  

 

Zo meldde Muusers in het interview, dat kookboeken ook geschreven kunnen zijn met 

het doel de lezer op nieuwe ideeën te brengen en te laten experimenteren en inspireren 

in de keuken (persoonlijke mededeling, 6 oktober 2015). Dat kookboeken inderdaad 

dit effect kunnen hebben op mensen, blijkt uit een interview met 

kookboekenliefhebber Hilde Kooistra. 

 

‘Recepten vormen voor mij een soort basis om van daaruit 

weer zelf gerechten te bedenken’ 

(H. Kooistra, persoonlijke mededeling, 6 oktober 2015) 

 

Ook volgens haar kan een recept leiden tot ideeën zonder de instructie daadwerkelijk 

uit te voeren.  Deze ideeën kunnen vervolgens toegepast worden bij de bereiding van 

een gerecht uit het eigen repertoire. Ook als gekeken wordt naar de recepten zelf, 

wordt duidelijk dat sommige recepten een stukje eigenheid en creativiteit van de 

gebruiker aanmoedigen. Dit kan bijvoorbeeld door de lezer variatietips te geven. 

Omdat het inspireren van de lezer geen communicatief doel is, werd hieraan in dit 

onderzoek weinig aandacht besteed. Het doel van dergelijke kooksuggesties werd in 

deze analyse omschreven als het informeren van de lezer over diverse mogelijkheden 

omtrent het koken. Dit voorbeeld laat zien dat een onderzoek naar de effecten van 

kookboeken op lezers een nuttige aanvulling zou zijn op het huidige onderzoek.  

Een andere aanvulling op het huidige onderzoek, is om een uitgebreider corpus van 

kookboeken te analyseren. De resultaten die voortvloeien uit dit onderzoek zijn, 

wegens de beperkte kookboeken die mee doen, niet representatief voor het hele 
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aanbod aan Nederlandstalige kookboeken die geschreven zijn voor een breed publiek. 

Indien meer kookboeken geanalyseerd zouden worden, zouden wellicht andere 

communicatieve doelen aan het licht kunnen komen. Hierbij kan ook de keuze 

gemaakt worden om juist wel kookboeken voor een specifieke doelgroep in het corpus 

op te nemen.  

In augustus 2014 kwam het Kweekvlees Kookboek uit, eerste kookboek dat 

gebruik maakt van ingrediënten die nog uitgevonden moeten worden. Het 

boek is eigenlijk bedoeld om de lezer aan het denken te zetten over de 

veranderende grenzen tussen natuur en techniek (Radio1, 2014).  

Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat ‘bijzondere’ kookboeken nog meer bewijs 

leveren om aan te nemen dat het kookboekengenre hybride is. Het Kweekvlees 

Kookboek heeft een doel dat in dit onderzoek niet aan de orde gekomen is, namelijk 

opiniëren. Een advies voor eventueel vervolgonderzoek is dan ook om eveneens de 

‘speciale’ kookboeken in het corpus mee te nemen. Dit advies sluit aan bij dat van 

Bhatia (2004, p.34), die stelt dat een analyse vanuit een multidisciplinair en 

multidimensionaal perspectief inzicht biedt in tekst en tekstgebruik, wat kan leiden tot 

een betere beschrijving van een genre. 

Tot slot is dit onderzoek er niet in geslaagd om de genreconventies van kookboeken 

gedetailleerd af te bakenen en concreet te maken. Daarvoor is niet alleen het 

communicatieve doel van belang, maar ook (kwantitatieve) informatie over de context 

waarin kookboeken gebruikt worden (Johnstone, 2002, p.158). Om meer te weten te 

komen over deze context, kunnen kookboekengebruikers ondervraagd worden door 

middel van een enquête. Indien meer duidelijk is over zowel de communicatieve 

doelen van kookboeken als de gebruikscontext en effecten van dit eetmedium, kan het 

genre afgebakend worden en kan onder andere het volgende dilemma beter opgelost 

worden: een roman waarin koken en eten centraal staan, maar waarin geen recepten 

opgenomen zijn, wordt over het algemeen niet als een kookboek gezien. Een 

informatieboek over eten maar zonder recepten, is dat dan wel een kookboek? 
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