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 Terwijl de thee bijna allemaal geplukt is en de meeste theeplantages in rust verkeren 
 voor de winter, zijn wij druk bezig voorbereidingen te treffen voor onze eerste expositie, 
 leggen we nieuwe contacten in de museumwereld en breiden onze kennis uit. In deze 
 nieuwsbrief meer hierover. 

 Het WereldTheeMuseum bezoekt het LAM 

 door  Sander Sauvé  op 14 november 2021 

 Eind oktober stond voor het bestuur van het WereldTheeMuseum een tweede 
 werkbezoek gepland. We bezochten het LAM in Lisse. Dit museum – prachtig 
 gesitueerd bij de Keukenhof –  is een foodart museum met een heel eigen stijl. 

 We werden warm onthaald door de medewerkers van het LAM. Zij vertelden dat het 
 doel van het museum is om zo laagdrempelig mogelijk food art te laten zien. En niet 
 alleen laten zien – ook andere zintuigen, zoals onze neus, werden geprikkeld door 
 bijvoorbeeld de geur van vers gewassen sla. 

 Eén van de manieren waarop deze laagdrempeligheid wordt bereikt is door het 
 ontbreken van informatieborden. Wil je meer weten over een kunstwerk? Dan kun je dat 
 één van de kijkcoaches vragen. Zij lopen in de zaal en zijn beschikbaar voor al je 
 vragen. Weten ze het antwoord niet? Op een iPad zoeken ze meer informatie op over 
 een kunstwerk. Ze beantwoorden écht al je vragen. 

 Wat ook opviel was de aandacht waarmee het museum geschikt is gemaakt voor 
 kinderen. Zo kunnen kinderen aan het begin van het museum opschrijven wat hun 
 favoriete voedsel is. Als ze dat voedsel dan aantreffen in het museum, kruisen ze dit 
 aan. Wanneer je al je voedsel hebt gevonden, win je een prijs. Wij konden het niet laten 



 hetzelfde te doen, sommige bestuursleden echt bloedfanatiek. Dat leverde ons ook een 
 mooie prijs op. 

 We vertelden natuurlijk ook over onze plannen voor een WereldTheeMuseum. De 
 medewerkers van het LAM reageerden hier heel enthousiast op. We kunnen 
 terugblikken op een informatief en inspirerend bezoek! 

 Expositie: Leiden en Thee 
 door  Marjoleine Sloos  op 15 november 2021 

 Leiden en Thee  is het thema van de pop-up tentoonstelling  die we volgend jaar 
 organiseren in Leiden. De tentoonstelling belicht de geschiedenis van thee in Leiden. 
 Die begint als de VOC op grote schaal thee gaat importeren. Als een schip het land 
 binnenkomt, wordt de lading geadverteerd in de kranten. Ook in de Leydse Courant, die 
 vanaf 1688 verschijnt, vinden we regelmatig vermeldingen van gigantische partijen thee 
 die in verschillende steden op de markt kwamen. 



 Leydse Courant  4 juni 1725, pagina 1 (https://leiden.courant.nu/). 

 In het midden van de 18e eeuw waren er in Leiden wel 43 theeverkopers en 53 
 theeverkoopsters. Thee werd binnen de kortste keren een heel populaire drank.  Met 
 beeld en verhaal brengen wij de reuring van oude theewinkeltjes en de theefabriek het 
 Klaverblad tot leven. 

 Thee werd zo populair dat rijke families een theekoepel in de tuin lieten bouwen, om uit 
 kostbaar porseleinen theeserviezen kostelijke thee te drinken. Ook in Leiden kwamen 
 theekoepels voor. Deze verloren gegane theekoepels, en twee nog bestaande koepels, 
 brengen we in beeld. 

https://leiden.courant.nu/periodicals/LYC


 Een ansichtkaart van de voormalige Groenhoven Theekoepel aan de Witte Singel in 
 Leiden. De kaart stamt uit ongeveer 1900 (Beeldbank Historische Vereniging Oud 

 Leiden, nr. 013316). 

 Verder zullen de oudste Leidenaren vertellen over hun thee-ervaringen in het leven. Wie 
 herinnert zich nog de theetuinen, de puntzakken en de theefles die je mee naar werk 
 nam? Verder kunnen Leidenaren theeservies doneren aan het museum en natuurlijk 
 gaan we dat tentoonstellen. 

 De expositie zal plaatsvinden in de zomer van 2022. 

 Theeweetje 

 Theezakjes of losse thee? 

 Het gebruik van het theezakje is toevallig ontstaan. Toen aan het begin van de 20e 
 eeuw thee in blik steeds duurder werd, besloot een New Yorkse groothandelaar 

 zijn klanten theesamples in kleine zakjes te sturen. Deze waren van zijde. De 
 klanten hadden niet door dat ze de thee eruit moesten halen en deden de thee 



 met zakje en al in de pot: wel zo handig! Het theezakje met het nietje dat we nog 
 steeds kennen werd ontwikkeld in 1929. 

 Theezakjes worden veel in Europa en Noord-Amerika gebruikt. In het Oosten is 
 het gebruikelijker om thee te zetten van losse thee. Deze is verkrijgbaar bij de 
 theewinkel. Het grote voordeel van losse thee is dat de bladeren meer smaak 

 afgeven.  Verder kun je verschillende aftreksels maken van dezelfde thee. Voor 
 groene thee zijn dat 3 tot 4 aftreksels. Voor donkere thee kan wel 7 tot 9 keer 

 water opgegoten worden. Goede thee wordt niet steeds slapper, maar smaakt wel 
 bij elk aftreksel net iets anders. 

 Theetip 
 Als de temperatuur buiten daalt en de dagen korter worden hebben we meer 

 behoefte aan warme dranken. Zwarte thee is bij uitstek verwarmend. Een 
 bijzondere aanrader is Lapsang Souchong. Het aparte van deze thee is dat hij 
 gerookt is. Ook wordt gezegd dat Lapsang Souchong de eerste zwarte thee uit 

 China was. In China is groene thee de standaard. 

 Soms wordt iets goeds bij toeval ontdekt. Dat was bij Lapsang Souchong het 
 geval. In het begin van de 17e eeuw begonnen Chinese theeproducenten hun thee 

 te exporteren naar Europa en Amerika. De traditionele groene thee verloor snel 
 aan kwaliteit tijdens de lange reis over zee. De producenten ontwikkelden een 
 methode om thee te walsen en te oxideren, zodat de kwaliteit beter behouden 

 bleef. Daarna werden de bladeren uitgespreid in bamboe manden die op rekken in 
 de droogruimte werden geplaatst. 



 Foto:  François-Xavier Delmas  . Bron: www.discoveringthee.com 

 Onder de manden bevonden zich ovens waardoor de warmte door 
 ventilatieopeningen in het plafond naar de droogruimte erboven steeg. Om de 

 ovens aan te steken, werd het lokale dennenhout uit de bossen die de fabrieken 
 omringden (en nog steeds omringen) gebruikt. Terwijl het hout langzaam 

 verbrandt, geeft het een bepaalde hoeveelheid rook af die wordt geabsorbeerd 
 door de drogende thee. Het resultaat is een licht gerookt, sappig, grenen karakter. 

 De bijzondere smaak van Lapsang Souchong komt het best tot zijn recht met 
 losse thee en water van ongeveer 90 graden. En nog beter wordt het wanneer pot 
 en kopjes voorverwarmd worden. Tip: gebruik niet meer thee en water dan nodig 
 voor een rondje thee en schenk dan opnieuw water op. Dit kun je verschillende 
 keren herhalen zodat je de hele dag kunt genieten. Misschien net als Winston 

 Churchill; zijn lievelingsthee was namelijk Lapsang Souchong. 

 Oproep: interview over thee 

 Voor de expositie Leiden en Thee zoeken we Leidenaren die ons willen vertellen over 
 hun thee-ervaringen in het leven. Alle verhalen zijn welkom, maar we zijn speciaal 
 geïnteresseerd in ervaringen van vroeger. Wie wil ons iets vertellen of kan ons in 



 contact brengen met ouderen die openstaan voor een interview? Onze gezellige collega 
 Saskia den Haan komt graag langs met haar hartelijke lach en camera! Stuur ons een 
 mailtje op wereldtheemuseum@gmail.com. 

 Op naar de winter 
 In de volgende editie van deze nieuwsbrief meer over een fotowedstrijd die we gaan 
 organiseren en weer theeweetjes en theetips. 
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