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De geschiedenis van onze eet- en drinkgewoonten 
 
Waarom kent de gemiddelde Nederlander meer dan 
vier stamppotten en wordt er in de winter erwtensoep 
gegeten? Waarom houden Nederlanders van zoute 
haring en zoute drop, terwijl men in het buitenland 
daarvan gruwelt? Waarom gaan er op verschillende 
plaatsen in Brabant op 6 januari driekoningenzanger-
tjes langs de deur? Het heeft allemaal te maken met 
onze culinaire geschiedenis. Nu is het normaal dat je 
het hele jaar genoeg te eten hebt en dat je zelfs in de 
winter verse groenten kunt kopen. Toch is het nog 
maar ruim honderdtwintig jaar geleden dat met de 
uitvinding van het wecken een eind kwam aan de hon-
ger. Voor die tijd waren de mensen de hele zomer in 
de weer om voldoende voedsel in de winter te heb-
ben. En ook nog voedsel dat lang goed bleef. Het vul-
len van de kelder was een intensieve taak die op Sint 
Maarten (11 november) klaar moest zijn. Drogen, ro-
ken, pekelen, inkuilen, onder vet of op zuur zetten, 
konfijten waren conserveringsmethoden die elke 
vrouw kende.  Onze culinaire geschiedenis heeft alles 
te maken met wat er aan vlees/vis en groente voor  

 
 
handen was, op welke manier men het goed kon hou-
den en welke methoden men had om het te bereiden. 
Op een open vuur kook je namelijk heel anders dan op 
het fornuis dat in de negentiende eeuw zijn intrede 
deed. De culinaire geschiedenis is ook zichtbaar in on-
ze jaarfeesten. Nog steeds eten wij speculaas met Sin-
terklaas en is Kerstmis het feest van uitbundig eten. Dit 
alles heeft een historisch verhaal dat Ineke Strouken u 
gaat vertellen. 

 
Ineke Strouken 

Ineke Strouken was direc-
trice van het Kenniscen-
trum Immaterieel Erfgoed 
Nederland en haar voor-
ganger Nederlands Cen-
trum voor Volkscultuur. Ze 
is ruim 32 jaar lang voor-
vechtster van traditie en 
volkscultuur geweest. 

Donderdag 21 februari 2019 om 20.00 uur  
in zaal Rembrandt, Rechterstraat 56 Boxtel. 

Culinair erfgoed 
Lezing door Ineke Strouken over  

de geschiedenis van onze eet– en drinkgewoonten 
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Hieronder staat alle praktische informatie alvast op een rijtje :  
 
*  Het maximum aantal deelnemers bedraagt 50 personen. 
*  Uiterlijk vijf werkdagen vóór de bezoekdatum moet een (complete en kloppende) deelnemerslijst met daar
 op vermeld de voorletter(s), achternaam én het geslacht van eenieder die meekomt worden opgestuurd naar 
 Den Haag.  
* Alle deelnemers moeten een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) naar de Tweede 
 Kamer meebrengen.  
* De bezoekersingang van de Tweede Kamer is gelegen aan het Lange Poten 4 te Den Haag (de winkelstraat 
 naast het Tweede Kamergebouw: tegenover juwelier Siebel, daar waar de marechaussee voor de deur 
 staat.  
* Na binnenkomst volgen een security check en identiteitscontrole vergelijkbaar met die op een vliegveld. Het 
 is iedereen aan te raden zich hierop voor te bereiden (scherpe voorwerpen als zakmessen, vijlen en nagel
 schaartjes moeten worden afgegeven). 
* Wanneer de groep binnen is worden wij, na een telefoontje van de beveiligingsdienst, opgehaald. 
* Jassen en tassen moeten worden opgeborgen in kluisjes (deze werken met codes, muntgeld is niet nodig). 
* Fotograferen is alleen toegestaan op aanwijzingen van de rondleider(s).  

PROGRAMMA 13 februari 2019 

10.00 uur:  Vertrek vanaf Hoogheem flat 7  Hendrik Verheeslaan - Beneluxlaan 

11.30– 12.00 uur Koffiepauze met een broodje in restaurant ‘De Beren’ in Gouda 

13.00  uur:     Aankomst Tweede Kamer (via bezoekersingang Lange Poten 4) + Welkom 

13.30-14.15  uur:   Ontvangst met koffie/thee + Gesprek met CDA Tweede Kamerlid René Peters 

14.15-15.30 uur:    Rondleiding Tweede Kamer 

15.30-16.00 uur:    Plenaire zaal (publieke tribune) 

16.00  uur:        Einde 

16.15 uur:  Vertrek per bus naar Boxtel 

18.00 uur  Bij benadering weer terug in Boxtel 

op woensdag 13 februari 2019.

Vanwege het groot aantal deelnemers hebben we gekozen voor een grotere bus.  
Niet de Zwitserse postbus maar de rode dubbeldekker; The Red Lady.   
 

Er zijn nog plaatsen vrij, U kunt nog mee door:  
1.  €25,-  over te maken op bankrekening  NL79RABO0128712880 t.n.v. Heemkunde Boxtel 
2. En stuur een mail naar secretaris@heemkundeboxtel.nl met daarin uw naam, voorletters en geslacht (M/V) 

Heemkunde Boxtel rijdt in stijl met 

een historische bus 
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Colofon 

VOORZITTER: 

Wilbert Steenbakkers 

Kennedystraat 14 

5298 TR Liempde 

Telefoon: 06-55515561 

E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl 

PENNINGMEESTER 

Nellie van den Brandt-Boselie 

E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl 

Telefoon: 0411-678303 

Rek.nr.: NL79 RABO 0128712880 t.n.v. Heemkundekring 

Boxtel 

SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE: 

Christ van Eekelen 

De Houtbreker 23 

5283 ME Boxtel 

Telefoon: 0411-675818 

Website: www.heemkundeboxtel.nl 

E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl 

REDACTIE: 

Christ van Eekelen 

Hanneke van der Eerden 

REDACTIEADRES: 

De Houtbreker 23 

5283 ME Boxtel 

E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl 

U wilt een stukje schrijven! 
U mag zelf ook kopij aanleveren voor een van de vol-
gende nieuwsbrieven. Lever uw tekst aan als Word-
bestand en voeg daar eventuele foto’s bij.  

En weer is de contributie van Heemkunde Boxtel niet 
verhoogd. Als u als lid nog geen betaling heeft gedaan 
mag u €20,- overmaken op rekeningnummer  
NL79RABO0128712880 t.n.v. Heemkundekring Boxtel 

Jolande Tiellemans neemt afscheid van de  
reiscommissie. 
10 Jaar heeft ze met haar collega’s stad en land be-
zocht om voor de heemkundeleden een mooie excur-
sie te organiseren. Dat is goed gelukt. In maart begint 
de voorbereiding om er in september een mooie, 
leerzame dag van te maken. Een avond brainstor-
men, eerst met de Grote Bosatlas op tafel en later 
met een tablet. Daarna op één dag veel bezienswaar-
digheden bezoeken om er voldoende over te houden 
voor de deelnemers aan de excursie. Een bus regelen, 
proef-eten om een goed restaurant te zoeken en uit-
eindelijk de begroting rond krijgen. Dat alles laat ze 
nu aan een nieuw commissielid over. 
Heemkunde Boxtel bedankt Jolande hartelijk voor 
haar 10 jaren van inzet voor de reiscommissie. 

 
Lezing Witte Zusters in de bibliotheek 
Burgakker 4,    9 februari 2019 10:30 uur 
Toegang gratis 
In het kader van de Maand van de Spiritualiteit heeft 
de Bieb een mooie lezing georganiseerd. Een lezing 
over de 150-jarige geschiedenis, de spiritualiteit en 
het charisma van de Missiezusters van Onze Lieve 
Vrouw van Afrika (Witte Zusters). Waarom doen ze 
wat ze doen en wat zijn hun drijfveren, vroeger en 
nu? Op welke ideeën en idealen is dit gebaseerd?   

2014: De reiscommissie in actie  

Indien onbestelbaar:  
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel


