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U bent van harte welkom op de website van het Culinair Erfgoedcentrum  

Carolina Verhoeven is als oprichtster van Stichting Culinair Erfgoed Centrum nauw betrokken deze 

stichting is ontstaan uit een museum en kenniscentrum van Nederlands culinair erfgoed, en stelt zich als doel 

voor het nationale en internationale publiek een representatief overzicht van de eetcultuur in Nederland en 

geschiedenis vanaf de middeleeuwen te tonen. Het bewaren en beheren van culinair erfgoed met zijn 

tradities in de breedste zin van het woord. 

Dit impliceert dat de Stichting Culinair Erfgoed Centrum niet alleen materiële voorwerpen vanuit de 

plattelands keuken exposeert, maar ook wetenschappelijk onderzoekt. Al sinds 1998 beijvert het Culinair 

Erfgoed Centrum het in praktijk borgen van gebruiken en gewoonten rond om voeding tevens de culinaire 

levensloop van de mens. Van wieg tot graf beschrijft de historie van de plattelands keuken. 

”Vaak wordt er alleen gesproken over wat er verdwenen is, maar laten we eens kijken naar wat er behouden 

bleef.” Dit is dan ook het onderwerp van een van de diverse lezingen van Carolina Verhoeven.  

Kruiden en wilde planten hebben een eigenschap gemeen: Mensen hebben er wat aan.  



Thema lezingen  

1. Van wieg tot graf. Een culinaire levensloop van de mens 

2. Internationaal conserveren door de eeuwen heen. 

3. Een schrandere keukenmeid, verhalen en anekdotes achter de keukendeur. 

4. Wereldwijd conserveren: zie www.landskeuken.nl  

5. Wat eet je op een VOC-schip? 

6. Verrukkelijk onkruid, bloemen en kruiden op je bord. 

7. Brood en spelen. 

8. Sint -Nicolaas en zijn gebruiken en tradities. 

9. Verborgen verhalen achter schilderijen. 

10.Schaarste in de keuken. 

11. Bakje Troost, gebruiken rondom een rouw tafel. 

12. Alleen de geur blijft hangen, een herinnering aan een eetmoment. 

Uiteraard is uw thema ook mogelijk, denk aan een thema van een boekbespreking. Een thema 

duurzaamheid, hoeveel eten gooi ik weg. Wat kunt u hiermee als restverwerking. 

 


