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 Leerzaam werkbezoek bestuur aan het Jenevermuseum 

 door  Sander Sauvé  op 15 augustus 2021 

 Zaterdag 7 augustus ging een grote delegatie van het bestuur naar het Jenevermuseum 
 in Schiedam. Bij dit eerste werkbezoek van het bestuur hadden we een afspraak met de 
 kersverse directeur Diederik von Bönninghausen. Natuurlijk bekeken we ook de 
 collectie en op welke wijze deze werd gepresenteerd. 

 Diederik verwelkomde ons op hartelijke wijze. Gedurende het gesprek van een uur 
 overlaadde hij ons met goede adviezen en wijsheden. Dat begon al bij binnenkomst, 
 toen hij zei dat je drie ingrediënten nodig hebt als je een museum opricht. Waanzin, geld 
 en tijd. Dat is een advies dat we graag ter harte nemen! 
 Hij vertelde ook hoe je een tentoonstelling kan opzetten samen met de inwoners van de 
 stad. Dat doe je door de inwoners te betrokken en bijvoorbeeld theeserviezen tentoon 
 te stellen die zij hebben aangeleverd. 



 V.r.n.l. Diederik von Bönninghausen, Marjoleine Sloos, Guido Antunes, Sander 
 Sauvé, Lianne de Rijk en Saskia den Haan. 

 Na de waardevolle adviezen en interessante gedachtewisselingen met de directeur, 
 bezochten we de tentoonstelling van het Jenevermuseum. Met name de hoeveelheid 
 aan objecten viel ons op. Zo was er een meterslange wand van jeneverflessen. 
 Daardoor kwam de rijke verscheidenheid van deze drank goed tot uitdrukking. 
 We hebben veel van dit werkbezoek geleerd. We zijn zo warm ontvangen in de 
 museumwereld, dat we hier een tweemaandelijks gewoonte van gaan maken. Zo leren 
 we van de ervaringen van anderen en kunnen we ervoor zorgen dat we de wereld van 
 de thee op de beste manier belichten! 

 Even voorstellen: de werkgroep 
 collectieregistratie 

 Sinds kort is de Werkgroep Collectieregistratie van start gegaan. Deze werkgroep 
 bestaat uit Anastasia Solovyeya, Thom Wessel en twee bestuursleden, namelijk Lianne 
 de Rijk en Marjoleine Sloos. Wij bedenken hoe we de objecten gaan nummeren en 
 registreren. Het is belangrijk dat in één keer goed te doen anders is het later heel veel 



 werk. Het nummeren en registreren betreft natuurlijk alle objecten die we tentoonstellen, 
 maar ook stukken in het depot en bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen. Dat lijkt 
 simpel, maar dat is niet altijd het geval. Hoe registreren we bijvoorbeeld theeblaadjes, 
 waaraan de bezoekers kunnen ruiken en die zo vergankelijk zijn dat ze om de paar 
 maanden vervangen moeten worden? 

 De Werkgroep Collectieregistratie is de wegbereider voor het Team Collectie dat 
 uiteindelijk in het museum werkzaam zal zijn. Als wegbereider maken we factsheets 
 voor objectnummering. Een bepaald factsheet zal helder laten zien wat het 
 nummeringssysteem is van het museum. Een ander factsheet belicht hoe de nummers 
 aangebracht worden op de objecten: dat zal bijvoorbeeld op een Japanse rolschildering 
 anders gebeuren dan op een keramische theekom. Gelukkig zijn er nationale en 
 internationale richtlijnen die voorkomen dat we opnieuw het wiel gaan uitvinden. Een 
 heel belangrijke richtlijn waar we rekening mee houden is dat het nummer ook weer 
 verwijderd moet kunnen worden, zodat het object altijd  teruggebracht kan worden in zijn 
 oorspronkelijke en ongeschonden staat. 

 Anastasia Solovyeya i  s trainee bij het ministerie  van buitenlandse zaken. Zij heeft ervaring 
 opgedaan met collectiemanagement bij het Belastingmuseum. 
 Thom Wessel  studeert geschiedenis aan de Universiteit  Leiden. 



 Lianne de Rijk  is de secretaris bij het WereldTheeMuseum  en studeert binnenkort af als Master 
 Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. 
 Marjoleine Sloos  is initiatiefnemer en oprichter van  het WereldTheeMuseum. Ze is theefilosoof 
 en beoefent sinds 2000 de Japanse en Chinese theeceremonie. Verder is ze musicus en 
 taalwetenschapper. 

 Theeweetje 

 door  Marjoleine Sloos  op 21 augustus 2021 

 Ik heb een aantal jaren in Denemarken gewoond waar lange winters, weinig licht 
 en gebrek aan sociale contacten leidden tot een onweerstaanbare drang af en toe 
 de meest decadente tearoom van de stad te bezoeken. Ter plekke kon je kiezen uit 

 een aantal exquise theesoorten uit verschillende Aziatische landen. Daarnaast 
 was het mogelijk te kiezen uit verschillende high-tea combinaties. De 

 sandwiches, koekjes en bonbons waren overheerlijk. Maar toch zag het personeel 
 iets over het hoofd. 

 De smaak van thee wordt voor een groot deel bepaald door de smaak van het 
 water. Mineralen zoals calcium en magnesium slaan de smaak van thee neer. Het 

 water in Denemarken heeft een zeer hoog calciumgehalte. De exquise 
 theesoorten in de tearoom smaakten daarom bijna allemaal hetzelfde: vrijwel 

 nergens naar! 



 Hoe anders is dat in China. Alhoewel het water drie minuten moet koken voor je 
 het kan drinken, is het perfect geschikt om de immense verscheidenheid aan 
 smaken en de enorme gelaagdheid van de smaak van exquise thee perfect te 

 doen uitkomen. 

 Ook in Nederland is het leidingwater vaak calciumrijk. In geval van kwalitatief 
 goede thee loont het om leidingwater te filteren of kalkarm bronwater te 

 gebruiken: 

 een (thee)wereld van verschil! 

 Nu in de wereld van Thee 

 door  Marjoleine Sloos  op 6 augustus 2021 

 De Europese Commissie heeft de registratie van 'Rooibos' / 'Red Bush' uit Zuid-Afrika in 
 het register van beschermde oorsprongsbenaming (BOB) goedgekeurd. Rooibos 
 verwijst naar de gedroogde bladeren en stengels die worden verbouwd in de provincie 
 West-Kaap en in de provincie Noord-Kaap, een regio die bekend staat om zijn hete 
 droge zomers en koude natte winters. Rooibos heeft een aantal unieke eigenschappen 
 ontwikkeld om zich aan te passen aan dit barre klimaat en presenteert fruitige, 
 houtachtige en kruidige smaken. Het wordt elk jaar geoogst tijdens de hete zomers en 
 wordt vlak na de oogst in de zon gedroogd. Het productieproces wordt vaak 
 omschreven als een kunstvorm en is een van de meest kritische onderdelen van het 
 productieproces van Rooibos  waarvoor specifieke kennis en expertise vereist is. Het 
 gebruik van de gedroogde bladeren en stengels van Rooibos als thee werd bijna 250 
 jaar geleden voor het eerst gedocumenteerd. Sindsdien heeft de fruitige, zoete smaak 
 ervoor gezorgd dat het een cultureel icoon van Zuid-Afrika is. 

 Bron: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_2785. 

 Een onderzoek naar theetradities 

 Marjoleine Sloos  op 20 augustus 



 De afdeling Theeculturen van het WereldTheeMuseum toont de theetradities in de 
 wereld. Voor verschillende culturen zullen video’s over theebereiding en het serveren 
 van thee te zien zijn. Om te weten welke verschillende theeculturen er zoal zijn in de 
 wereld hebben we een online vragenlijst opgesteld. We zoeken zoveel mogelijk mensen 
 om deze vragenlijst (in het Engels) in te vullen. We hebben in elk geval al geleerd dat 
 dat Turkse thee geschonken wordt in “tulpvormige” glaasjes en dat in Marokko veel over 
 thee gezongen wordt. De vragenlijst is te vinden op onze website 
 www.wereldtheemuseum.nl/research  . 

 Helpt u mee deze te verspreiden? Het duurt ongeveer 10 minuten om hem in te vullen. 
 We zijn met name geïnteresseerd in theeculturen uit Afrika en het nabije Oosten. Maar 
 gegevens van andere culturen zijn ook van harte welkom. 

 Bahar Soohani is onze coördinator onderzoek theeculturen. Zij is 
 taalwetenschapper en werkt aan de Universiteit Leiden als documentalist en 
 metadatabeheerder. 

http://www.wereldtheemuseum.nl/research


 Theetip om te verwennen: 

 Dongding Oolong 
 Als binnenkort de dagen weer korter en kouder worden hebben we natuurlijkerwijs meer 

 behoefte aan warmte. Een donkere oolong thee is dan een weldaad voor lichaam en 
 geest. Het fijne van oolong thee is dat je ‘s morgens een potje kunt maken en er de hele 

 dag van kunt genieten: een goede oolong kun je tot 8 of 9 keer opgieten. 

 Dongding (  凍  頂  ) betekent ‘ijstop’. De naam verwijst  naar de hoge bergen waar de thee 
 wordt verbouwd op Taiwan: het  Wuyi  gebergte. De beschrijvingen  van het bouquet 
 lopen nogal uiteen. We vinden bijvoorbeeld: een crème-achtige, zoete smaak met 
 geroosterde noten en een lange nasmaak van milde rook. Of: een moutige smaak 

 temidden van een zoet bloemig bouquet. De beschrijvingen tonen aan hoe complex de 
 smaak is, maar ook hoezeer deze thee gewaardeerd wordt. 

 Bereid de thee met water dat van de kook af is (rond 90 graden). Gebruik een goed 
 afsluitbare pot waar nauwelijks lucht bij kan en laat de bladeren altijd onder water staan. 
 Anders gaan de blaadjes snel oxideren en dat dat is slecht voor de smaak. De bladeren 

 zijn tijdens productie opgerold om de smaak beter te bewaren. In de pot gaan de 
 bladeren weer los. Het is leuk om zo’n blad eens goed te bekijken. Het laat de essentie 
 van oolongthee zien: de buitenkant van de bladeren zijn donkerder (meer geoxideerd) 

 dan de binnenkant. Oolong thee koop je in de theewinkel. 

 Gezocht! 

 Het WereldTheeMuseum valt of staat met de inzet van heel veel mensen. Voelt u zich 
 aangesproken door ons project? We zijn op zoek naar een penningmeester, leden van 
 de werkgroep Educatie en naar ambassadeurs van het WereldTheeMuseum. 

 Penningmeester  : bent u goed met het beheren van een  rekening, het opstellen van 
 een begroting en het maken van een financieel verslag? Én houdt u van thee? Dan bent 
 u de geschikte persoon om ons bestuur te versterken als penningmeester! U houdt niet 
 van thee? Ook dan bent u natuurlijk welkom! Stuur uw cv en een korte motivatie naar 
 ons, dan gaan we graag met u in gesprek. 

 Werkgroep Educatie en Participatie  : bent u werkzaam  in het onderwijs en wilt u 
 meehelpen aan het opzetten van educatieprogramma’s?Of werkt u op het gebied van 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%87%8D
https://en.wiktionary.org/wiki/%E9%A0%82


 inclusiviteit en participatie en wilt u meedenken over plannen op het gebied van 
 cultuurparticipatie? Dan komen we graag met u in contact. 

 Of heeft u belangstelling om op andere wijze samen met ons te bouwen aan het 
 WereldTheeMuseum? Stuur een e-mail naar  wereldtheemuseum@gmail.com  .  We 
 nemen dan contact met u op. 

 Op naar de herfst 
 In de volgende editie van deze nieuwsbrief meer over onze komende tentoonstelling en 
 meer theeweetjes en theetips. 

 WereldTheeMuseum 
 Website 

 Facebook 
 LinkedIn 

 Instagram 

http://www.wereldtheemuseum.nl/
https://www.facebook.com/WereldTheeMuseum/
https://www.linkedin.com/company/wereldtheemuseum
https://www.instagram.com/wereldtheemuseum/

