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De   officiële   oprichting   van   Stichting   WereldTheeMuseum   op   18   december   2020.   
V.l.n.r.   Marjoleine   Sloos,   Boudewijn   van   den   Berg,   Sander   Sauvé.   

  

Verbinden   en   inspireren   

door    Sander   Sauvé    op   19   mei   

Iedereen   kent   thee.   Het   is   na   water   de   meest   populaire   drank   in   de   wereld.   In   de   
supermarkt   staan   schappen   vol   met   verschillende   soorten   thee.   Thee   maakt   een   
belangrijk   deel   uit   van   verschillende   culturen,   van   Groot-Brittannië   tot   Japan   en   van   
China   tot   Zuid-Afrika   en   Australië.   Ten   slotte   is   thee   een   inspiratiebron   voor   kunst   en   
literatuur.   



U   zou   daardoor   misschien   kunnen   denken:   we   kennen   thee   inmiddels   wel.   Wat   valt   er   
nog   meer   over   te   vertellen?   Nou...   Achter   thee   schuilt   een   wereld   waar   veel   mensen   
zich   niet   van   bewust   zijn.   Denk   daarbij   aan   geheime   theeceremonies,   exorbitante   
prijzen   voor   exclusieve   thee   en   theeproductiemethoden   die   van   generatie   tot   generatie   
worden   overgedragen.   

Het   idee   om   de   Stichting   WereldTheeMuseum   op   te   richten   ontstond   in   december   2019.   
Door   reizen   in   Azië   leerden   we   de   wereld   van   thee   veel   beter   kennen.   Én   we   ontdekten   
musea   die   zijn   gewijd   aan   het   thema   thee.   Dat   wilden   we   ook   naar   Europa   brengen   en   
Nederland   is   daarvoor   door   historie   en   ligging   zeer   geschikt.   We   wilden   het   mogelijk   
maken   om   theeplantages   te   zien,   een   keramische   kop   warme   thee   te   voelen,   exotische   
oolong   te   ruiken,   gele   thee   te   proeven   en   de   rustieke   geluiden   van   traditionele   
theeceremonie   te   horen.   

We   zijn   in   het   daaropvolgende   jaar   enthousiast   aan   de   slag   gegaan.   Met   het   opstellen   
van   onze   visie   en   documenten,   zodat   we   onze   droom   ook   werkelijkheid   kunnen   maken.   
Met   het   zoeken   naar   bevlogen   bestuursleden   en   vrijwilligers.   (En   we   zoeken   nog   steeds   
door,   zie   verderop   in   deze   nieuwsbrief).     

Een   jaar   later,   in   december   2020,   was   het   zover.   De   officiële   oprichting   van   de   Stichting   
WereldTheeMuseum!   Dat   was   een   grote   mijlpaal.   We   weten   ook   al   naar   welke   volgende   
mijlpaal   we   toewerken:   het   organiseren   van   een   pop-up   tentoonstelling.   

  

Natuurlijk   vierden   we   de   oprichting   in   stijl   met   een   Japanse   theeceremonie   in   de   
muziektent   in   Noordwijk.   



Thee   symbool   voor   verbinding.   Die   verbinding   voelen   we   met   het   project   en   met   elkaar.   
En   de   verbinding   voelen   we   met   u   als   geïnteresseerde   lezer.   We   houden   u   regelmatig   
op   de   hoogte   van   nieuwe   ontwikkelingen,   “theeweetjes”   en   projecten.   

  

Wie   zijn   wij?   

  
Guido    is   een   geboren   Rotterdammer   te   Schiedam   en   organiseert   al   jaren   bijeenkomsten   
rondom   thee.   Daarnaast   adviseert   hij   horecabedrijven   over   het   combineren   van   thee   met   hun   
gerechten.   
Maud    is   masterstudent   Cultuurgeschiedenis   van   modern   Europa   aan   de   Universiteit   Utrecht.   Ze   
niet   kan   opstaan,   studeren   of   werken   zonder   thee.   Ook   in   haar   studie   houdt   ze   zich   bezig   met   
de   sociale   en   culturele   betekenis   van   voedsel.   
Saskia    heeft   pr   in   haar   portefeuille.   In   het   dagelijks   leven   is   ze   taalkundige   en   vertaler   en   
wetenschappelijk   reviewer   Engels.   

  



Lianne    is   de   secretaris   bij   het   WereldTheeMuseum.   Hiernaast   studeert   ze   geschiedenis,   nu   
vanuit   haar   appartementje   in   Leiden.   Ondanks   dat   rooibos   eigenlijk   geen   echte   thee   is,   is   het   
toch   haar   lievelingsthee.     

Sander    is   voorzitter   en   één   van   de   oprichters   van   het   WereldTheeMuseum.   Hij   ontdekt   graag   
samen   met   u   de   wondere   wereld   van   thee.   Na   zijn   studie   Nederlands   was   hij   onder   meer   
inburgeringsdocent,   en   heeft   zo   een   fascinatie   ontwikkeld   voor   interactie   tussen   verschillende   
culturen.   Hij   werkt   hij   nu   bij   een   verzekeraar   en   is   politiek   actief   in   de   Leidse   gemeente.   

Marjoleine    is   de   initiatiefnemer   en   één   van   de   oprichters   van   het   WereldTheeMuseum.   Ze   is   
theefilosoof   en   bestudeert   sinds   2000   Japanse   en   Chinese   theeceremonie.   Daarnaast   is   ze   
musicus   en   taalwetenschapper.   

  

  

  

Theeweetje   
  

Zwarte   thee,   groene   thee,   witte   thee,   gele   thee,   oolong   thee   en   matcha   worden   
allemaal   geproduceerd   van   dezelfde   plant,   namelijk   thee   ( Camellia   Sinensis ).   

Rooibos   en   Maté   horen   daar   niet   bij,   evenmin   als   kruidenthee.   

  

Nu   in   de   wereld   van   Thee   

21   mei:   Internationale   Theedag   

door    Marjoleine   Sloos    op   21   mei   

De   Verenigde   Naties   heeft   twee   jaar   geleden   de   viering   van   de   Internationale   Theedag   
ingesteld.   De   Internationale   Theedag   wordt   gevierd   om   duurzame   productie   en   
consumptie   van   thee   te   promoten.   Bestrijding   van   armoede   staat   daarbij   centraal.   
Theepluksters   en   fabrieksarbeiders,   bijvoorbeeld   in   India,   Sri   Lanka   en   Malawi   in   de   



sector   worden   bijvoorbeeld   vaak   zwaar   onderbetaald   en   hun   leefomstandigheden   zijn   
erbarmelijk.   

Met   de   viering   van   de   Internationale   Theedag   vraagt   de   VN   ook   aandacht   voor   een   
opvallende   ontwikkeling.   In   landen   die   van   oudsher   veel   thee   produceren   en   
exporteren,   zoals   bijvoorbeeld   China,   India,   Japan,   Nepal   en   Sri   Lanka,   gaat   de   lokale   
bevolking   steeds   meer   thee   drinken.   Daarentegen   gaan   in   landen   die   van   oudsher   veel   
thee   importeren,   zoals   Nederland,   Duitsland,   het   Verenigd   Koninkrijk   en   de   Verenigde   
Staten,   mensen   steeds   minder   thee   drinken.   

Nog   een   belangrijk   aandachtspunt   is   klimaatverandering.   Theeplanten   zijn   namelijk   
uitermate   gevoelig   voor   temperatuur   en   temperatuurschommelingen.   Ook   regen,   
droogte   en   luchtvochtigheid   zijn   bepalend   voor   een   succesvolle   oogst.   De   theeproductie   
wordt   al   merkbaar   getroffen   door   klimaatverandering   in   veel   landen.   Dit   heeft   gevolgen   
voor   de   kwaliteit   en   prijzen,   wat   tot   verslechtering   van   de   levensomstandigheden   van   de   
lokale   bevolking   leidt.   Daarom   bestaat   nu   een   dringende   behoefte   om   maatregelen   te   
nemen   zodat   schade   zoveel   mogelijk   beperkt   blijft.   Tegelijkertijd   is   het   van   belang   de   
sector   zelf   te   verduurzamen,   door   bijvoorbeeld   te   zorgen   voor   minder   CO 2    uitstoot.   

Kunnen   wij   ook   een   bijdrage   leveren   aan   verduurzaming   van   de   wereld   van   thee?   
Jazeker!   Door   bijvoorbeeld   biologische   thee   te   kopen.   Bij   de   productie   van   biologische   
thee   worden   geen   bestrijdingsmiddelen   gebruikt,   wordt   de   biodiversiteit   gehandhaafd   en   
de   bodem   vruchtbaar   gehouden   of   gemaakt.   Zo   kan   de   mensheid   nog   lang   van   thee   
genieten.   En   biologische   thee   is   wel   zo   lekker!   Biologische   thee   herken   je   aan   Europees   
Keurmerk   voor   Biologische   Voeding,   het   EKO   keurmerk,   UTZ   certified   het   Fairtrade   
logo   of   het   Rainforest   Alliance   logo.   

First     Flush   
door    Marjoleine   Sloos    op   19   mei   

Deze   uitgave   van   de   nieuwsbrief   van   het   WereldTheeMuseum   is   het   eerste   nummer   en   
heet   daarom   “First   Flush”.    First   Flush    is   een   aanduiding   voor   de   eerste   pluk.   Wat   is   zo   
bijzonder   aan   de   eerste   pluk?   En   hoe   vaak   wordt   er   geplukt?   

Om   met   de   laatste   vraag   te   beginnen:   het   verschilt   per   land,   per   regio   en   zelfs   per   
plantage   hoe   vaak   per   jaar   geplukt   wordt.   Dit   heeft   te   maken   met   de   soort   thee   en   de   
kwaliteit   die   een   pluk   oplevert.   In   China   wordt   groene   thee   maar   één   keer   per   jaar   
geplukt,   namelijk   in   april.   Dan   wordt   de   klok   rond   gewerkt   om   de   thee   direct   te   
verwerken   en   naar   de   afnemers   te   vervoeren.   In   een   paar   weken   tijd   moet   immers   de   
opbrengst   voor   het   hele   jaar   binnen   zijn!   Het   plukken   wordt   door   jonge   vrouwen   gedaan   
die   uit   de   hele   regio   van   een   plantage   komen   om   deze   enorme   opgave   elk   jaar   weer   
mogelijk   te   maken.   



  

Heel   anders   is   dat   bij   Darjeeling   thee.   Darjeeling   is   een   zwarte   thee   uit   het   noorden   van   
India,   aan   de   voet   van   de   Himalaya.   De   eerste   pluk   ( First   Flush    dus)     is   op   dit   moment   
net   achter   de   rug   en   men   is   alweer   druk   bezig   met   de   tweede   pluk   ( Second   Flush ).   In   
juli   en   augustus   is   de   zogenoemde    Monsoon   Flush    en   in   de   hersft   volgt   nog   de    Autumn   
Flush.    Met   een   beetje   geluk   kan   in   november   nog   een    Winter   Flush    geoogst   worden   en   
dan   gebeurt   er   drie   maanden   schijnbaar   niets.   

Deze   drie   maanden   rust   zijn   cruciaal.   Nu   groeit   de   theeplant   en   slaat   allerlei   mineralen   
op.   Deze   mineralen   vinden   we   in   relatief   hoge   concentraties   terug   in   de   bladeren   van   de   
First   Flush.    De   aanwezigheid   van   de   mineralen   beïnvloedt   de   smaak   van   de   thee   in  
hoge   mate.   Betekent   dit   dan   ook   dat   de    First   Flush    altijd   het   lekkerst   is   of   per   definitie   
de   hoogste   kwaliteit   heeft?   Niet   altijd.   Bijvoorbeeld   Assam   thee,   ook   uit   India,   wordt   
geroemd   om   zijn    Second   Flush.   

In   elk   geval   houdt   de   plantagebeheerder   altijd   nauwlettend   in   de   gaten   hoe   de   bladeren   
zich   ontwikkelen   en   kiest   afhankelijk   daarvan   het   precieze   plukmoment.   Het   doel   is   de   
perfecte   balans   te   vinden   tussen   kwaliteit   en   opbrengst   van   de   oogst.   Hierbij   bogen   
plantagebeheerders   op   honderden   jaren   ervaring.   En   zelfs   dat   is   niet   voldoende.   Op   
menige   plantage   eindigt   de   dag   met   het   gezamenlijk   kritisch   proeven   van   de   laatst   
geproduceerde   thee.   Het   lijkt   ons   een   mooi   gebruik   om   ook   buiten   de   plantages   na   te   
volgen.   

Meer   lezen?   

Bovenstaande   informatie   is   onder   ander   te   vinden   in   het   boek   “tales   of   the   tea   trade”   [sic]   van   
Comins   &   Comins.    Het   boek   bevat   naast   gedetailleerde   informatie   over   theeproductie   en   
theeregio’s   ook   mooie   persoonlijke   verhalen   van   de   auteurs.     



  

Theetip   

First   flush   Darjeeling   is   een   hooggewaardeerde   thee   onder   theeliefhebbers.   
Afkomstig   van   de   eerste   pluk   van   het   jaar,   van   de   glooiende   hellingen   van   de   

Himalaya   in   India   is   dit   een   melange   met   een   licht   gouden   kleur.   Deze   thee   heeft   
een   relatief   hoog   aromatisch   bouquet   van   verse   notensmaak   met   een   bloemige   

nuance   en   is   gebalanceerd   astringent.   

  

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,   naar   
vrijwilligers   en   naar   ambassadeurs   van   het   WereldTheeMuseum.   Lees   hieronder   en   
reageer!   

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!   Stuur   uw   cv   
en   een   korte   motivatie   naar   ons,   dan   gaan   we   graag   met   u   in   gesprek.   

Vrijwilliger :   als   vrijwilliger   kunt   u   bijdragen   aan   een   onderdeel   van   het   
WereldTheeMuseum.   Vindt   u   het   leuk   om   onze   collectie   te   registreren?   Bent   u   
werkzaam   in   het   onderwijs   en   wilt   u   meehelpen   aan   het   opzetten   van   
educatieprogramma’s?   Of   wilt   u   juist   flyers   verspreiden   en   rondleidingen   geven?   Of   wilt   
u   op   een   andere   manier   betrokken   zijn   bij   het   WereldTheeMuseum?    Neem   vooral   
contact   met   ons   op   om   hierover   te   overleggen.   

Ambassadeur :   het   WereldTheeMuseum   wordt   sterker   met   meer   naamsbekendheid.   
Als   u   uw   familie,   vrienden   en   kennissenkring   wil   enthousiasmeren   voor   het   
WereldTheeMuseum,   dan   kan   dit   als   ambassadeur.   Neem   contact   met   ons   op   als   
interesse   heeft.   We   zijn   nadrukkelijk   op   zoek   naar   ambassadeurs   in   het   onderwijs   en   
ambassadeurs   met   een   migratie-achtergrond.   Als   ambassadeur   wordt   u   tweemaal   per   
jaar   uitgenodigd   voor   een   inspirerend   en   verbindend   evenement,   zoals   een   lezing   of   
een   bijzondere   thee-ontmoeting.   



Heeft   u   belangstelling   voor   in   de   functie   van   penningmeester,   of   wilt   u   ambassadeur   of   
vrijwilliger   worden?    Stuur   een   e-mail   naar    wereldtheemuseum@gmail.com .   We   nemen   
daarna   contact   met   u   op.   

  

Op   naar   de   zomer   

In   de   volgende   editie   van   deze   nieuwsbrief   meer   over   onze   plannen   voor   een   pop-up   
tentoonstelling,   een   inkijkje   in   de   bezigheden   van   de   werkgroep   Collectie   Registratie   
Management   en   meer   theeweetjes   en   theetips.   

  

  

WereldTheeMuseum   
Facebook   
LinkedIn   

Instagram   

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

