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 Logo! 
 door  Sander Sauvé  op 14 februari 2022 

 Het WereldTheeMuseum heeft weer een stap gezet. Bovenaan deze nieuwsbrief ziet u 
 het resultaat: ons logo. 

 Dit logo, ontwikkeld door ons bestuurslid Marjoleine Sloos, verbeeldt en verbindt de 
 kernwaarden van het WereldTheeMuseum: gastvrijheid, ontwikkeling, zingeving en 
 duurzaamheid. Gastvrijheid is de kerngedachte van thee, die in het logo 
 gesymboliseerd wordt door de gestileerde witte kom in het groene gedeelte. 
 Ontwikkeling en groei wordt weergegeven door groene blad in de witte helft van het 
 logo. Het valt u ongetwijfeld op dat het logo sterk lijkt op het yin en yang symbool, 
 alhoewel dit spiegelbeeldig is. Vooral de culturen in het Verre Oosten zien in thee een 
 weg van bewustwording (cha-do). De S-vormige lijn door het logo verbeeldt die weg die 



 verwijst naar onze derde kernwaarde: zingeving. Tenslotte is het logo vervat in een 
 cirkel, die staat voor de circulariteit van duurzaamheid, onze vierde kernwaarde. 

 De kleur van het logo valt u ook vast op. Doet die kleur u niet denken aan een vers 
 theeblad? 

 Het bestuur is erg blij met dit mooie logo. Het past uitstekend bij onze kernwaarden. En 
 zo is het WereldTheeMuseum weer een stap verder voor de presentatie naar buiten! 

 Even voorstellen: onze huisfotograaf 
 Wij zijn blij dat Sietske Hoekstra bereid is gevonden onze huisfotograaf te worden. 
 Sietske woont in Voorhout en heeft tot 2020 gewerkt als financieel adviseur 
 onderzoeksprojecten bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Ruim een jaar geniet 
 ze van haar vervroegd pensioen. Sinds jaren is fotografie haar grote hobby, inclusief 
 fotobewerking en collages maken. Goed observeren, creatief denken en er dan een 
 mooie afbeelding van maken geeft haar energie en vreugde. Verder heeft ze levendige 
 belangstelling voor beeldende kunst en musea. Daarnaast houdt ze van tuinieren en ze 
 wandelt graag. 



 Sietske gaat onder andere theekoepels fotograferen voor onze tentoonstelling “Thee in 
 Leiden”. Verder zal ze alle objecten uit onze toekomstige collectie gaan fotograferen, 
 voor documentatie in het collectieregistratiesysteem. Ze verzorgt de afbeeldingen bij 
 onze pr en website. En als onze huisfotograaf neemt ze als vanzelfsprekend plaats in 
 de jury van de fotowedstrijd die we in het najaar organiseren! 

 Foto van de theekoepel van Groot Leerust in Warmond door Sietske. 



 Theeweetje: fermentatie of oxidatie? 

 “Het verschil tussen zwarte en groene thee is dat zwarte thee gefermenteerd is en 
 groene thee niet”. Dat was lang de gedachte. Tot enkele jaren geleden bekend 

 werd dat het verschil tussen groene en zwarte thee niet zit in fermentatie, maar in 
 oxidatie. Bij fermentatie zorgen bacteriën, schimmels of gisten voor het omzetten 

 van stoffen in een product, waardoor de zuurgraad, smaak, geur of uiterlijk 
 verandert. En dat is dus niet het geval bij zwarte thee (wel bij pu-ehr, maar dat is 

 voor een andere keer). 

 Zodra een blad van een plant geplukt wordt reageren in de plant aanwezige 
 enzymen en andere stoffen met zuurstof. Dit noemen we oxidatie. Het gevolg is 

 dat de blaadjes gaan verwelken. Oxidatie is niet te vermijden en eigenlijk gunstig 
 voor de ontwikkeling van smaak. De verschillende soorten (kleuren) thee zijn 

 voor een belangrijk deel terug te voeren op de mate van oxidatie. Bij witte thee 
 wordt oxidatie heel snel stopgezet, bij groene thee wordt oxidatie gestopt voordat 

 de blaadjes bruin worden en zwarte thee is bijna volledig geoxideerd. Oolong 
 thee komt in vele gradaties voor en ligt tussen groene en zwarte thee, met een 

 oxidatiegraad van ongeveer 35-80%. 

 Maar hoe stop je het oxidatieproces? Door verhitting. Dit kan zowel droog of door 
 middel van stoom. Daarover de volgende keer meer! 

 Thee in Leiden 
 door  Marjoleine Sloos  op 7 februari 

 In de winter ligt de groei en productie van thee een tijdje stil; op de plantages gebeurt 
 ogenschijnlijk niets. In afwachting van het groeien van de bladeren van de Camellia 
 Sinensis warmen we ons intussen aan de rijke smaak van oolong of zwarte thee. Maar 
 het WereldTheeMuseum houdt geen winterpauze. We werken aan vestiging in Leiden 
 en willen de theecultuur door de eeuwen heen in de stad in beeld brengen. Daarom 
 bereiden we een expositie voor: “Thee in Leiden”. Een belangrijk thema binnen deze 
 expositie is theekoepels. 

 Nadat de VOC in de 17e eeuw was begonnen thee in te voeren, werd de drank binnen 
 de kortste keren immens populair. In eerste instantie was het alleen de hogere klasse 
 die zich thee kon permitteren, maar binnen enkele tientallen jaren was thee onder de 



 hele bevolking de meest genuttigde drank (water was toen nog te onzuiver om te 
 drinken). Uit een eerste onderzoek in de archieven van Leiden blijkt dat er tientallen 
 winkels en privé-verkopers voor thee waren en in de loop der tijd verrezen er ook nog 2 
 thee- annex speeltuinen en minimaal 10 (!) theekoepels in en rond de stad, zie 
 bijvoorbeeld de foto van Sietske Hoekstra hierboven. 

 Onder de hogere klasse in Nederland ontstond een ware theecultuur. Men bouwde 
 zulke vrijstaande theekoepels, liefst langs het water, als bijgebouw van een landgoed of 
 buitenplaats. De koepels waren in de regel zes- of achtkantig en werden opgetrokken 
 uit steen of hout.Theekoepels waren bijvoorbeeld ingericht met kasten langs de wanden 
 waar kostbaar Chinees of Japans theeservies bewaard werd. In het midden stond de 
 tafel waar de gastvrouw zelf thee serveerde. De gastvrouw liet haar dienstmeisje deze 
 dure kopjes en potten niet afwassen! Dat deed ze zelf, met een speciale doek: de 
 typisch Nederlandse theedoek. 

 Wie met de trein uit Utrecht de stad Leiden binnenrijdt, kruist een breed water: het 
 Galgewater. Hier stond vroeger zo’n theekoepel. Deze koepel hoorde bij “Villa Nova”, 
 dat werd gebouwd in 1875. De koepel moet een geweldig uitzicht over het brede 
 Galgewater hebben gehad. De oorspronkelijke eigenaar van Villa Nova was Lindor 
 Serrurier, directeur van het Ethnografisch Museum (voorloper van het Rijksmuseum 
 voor Volkenkunde). Toen Serrurier naar Batavia vertrok, verhuurde hij Villa Nova vanaf 
 1898 aan niemand minder dan de Nobelprijswinnaar Heike Kamerlingh Onnes. Nadat 
 Serrurier overleed kocht Heike Kamerlingh Onnes in Villa Nova in 1904. Dat kostte hem 
 ƒ14.000; wel zo'n twee jaarsalarissen als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. 

 De theekoepel van Villa Nova aan het Galgewater (gezicht vanaf de spoorbrug van de lijn 
 Leiden-Utrecht op de Rijn naar Katwijk). 



 Villa Nova werd een trefpunt van wetenschap en cultuur. Buitenlandse logés als Philipp 
 Lenard, Madame Curie, Albert Einstein en Niels Bohr kregen een gastvrij onthaal en in 
 het kielzog van Menso en Floris Verster maakten ook kunstenaars als Jan Toorop en 
 Albert Verwey er hun opwachting. Zouden zij in de theekoepel hun wetenschappelijke 
 en kunstzinnige ideeën besproken hebben? 

 Overigens had Heike Kamerlingh Onnes een neef die beeldend kunstenaar was: Harm 
 Kamerlingh Onnes. Harm leek ook geïnteresseerd in thee: hij heeft de Nederlandse 
 theecultuur in verschillende schilderijen vastgelegd. Er is zelfs een afbeelding van een 
 theekoepel  bij. Het is niet duidelijk waar deze achtkantige  houten koepel stond; het is in 
 ieder geval niet dezelfde als de zeskantige koepel op de foto van Villa Nova. 

 De theekoepel op de foto lijkt van hout, evenals de theekoepel op het schilderij van 
 Harm Kamerlingh Onnes, en hout is geen lang leven beschoren. Villa Nova werd na 
 1904 grondig verbouwd en uitgebreid, onder leiding van de bekende Leidse architect 
 H.J. Jesse (1860-1943). Het kreeg toen de naam “Huize Ter Wetering”. Waarschijnlijk is 
 de theekoepel toen gesloopt. In 2008 werd het pand omgedoopt tot “Het Kastanjehuis” 
 en het is momenteel het duurste en volgens Quote het mooiste huis in Leiden. 

 Bronnen 
 DBNL. 

 https://www.dbnl.org/tekst/delf006heik01_01/delf006heik01_01_0029.php. 
 Hubrecht, A. A. W., "In Memoriam (Mr. L. Serrurier, 1846-1901)", in: De Gids, 1901. 

 https://www.hj-jesse-architect.nl/werken.html. 

 Theetip: gele thee 
 Gele thee is ietwat mysterieus. Als je in China om gele thee vraagt, krijg je 
 gewoonlijk thee met bloemetjes. Maar er is een andere gele thee. Een heel 

 bijzondere en vrij zeldzame thee. En die komt ook uit China! 

 Deze gele thee kenmerkt zich door een specifieke smaak: zoetig, zacht, vol en 
 bloemig en zeer aromatisch. Dit wordt bereikt door de thee tijdens productie 
 meerdere keren te stomen in katoenen zakken. Het oxidatieproces vertraagt 

 daardoor aanzienlijk en de oliën die uit de bladeren vrijkomen vervliegen niet. 

 De thee is kostbaar, maar als je het op de juiste manier bereid, kun je er meerdere 
 aftreksels van maken. Gebruik hiervoor gezuiverd water, op een temperatuur van 
 ongeveer 80 graden. Verwarm potje en kopjes voor met kokend water. Laat enkele 

https://www.simonis-buunk.nl/kunstwerk/harm-kamerlingh-onnes-schilderij-theekoepeltje-aan-het-water/15443/


 minuten trekken. Net als de meeste losse thee komt de smaak volledig tot zijn 
 recht bij het tweede aftreksel: als de blaadjes volledig geopend zijn. 

 Gele thee koop je bij gespecialiseerde theewinkels, zoals Simon Lévelt of  De 
 Theeplantage  . 

How yellow tea is made? | Mengding Huang Ya | Tea Process | ZhenTea

 Gezocht! 
 Het WereldTheeMuseum valt of staat met de inzet van heel veel mensen. Voelt u zich 
 aangesproken door ons project? We zoeken nog een penningmeester, iemand die 
 video’s wil maken in Leiden en ambassadeurs. 

 Heeft u belangstelling voor het WereldTheeMuseum en zou u een bijdrage willen 
 leveren vanuit uw eigen kennis en expertise? Stuur een e-mail naar 
 wereldtheemuseum@gmail.com  . We leren je graag kennen! 

https://www.youtube.com/watch?v=PhaeOHivt6s
https://www.lossetheekopen.nl/service/about/
https://www.lossetheekopen.nl/service/about/


 Op naar de lente 
 In de volgende editie van deze nieuwsbrief meer over de fototentoonstelling en meer 
 theeweetjes en theetips. 

 www.wereldtheemuseum.nl 
 Facebook 
 LinkedIn 

 Instagram 

 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in de afgelopen periode interesse voor 
 deze nieuwsbrief heeft aangegeven en/of op een andere manier bij het 
 WereldTheeMuseum betrokken bent. De nieuwsbrief verschijnt elk seizoen. 
 Staat u nog niet op onze mailing list, maar wilt u de nieuwsbrief wel 
 regelmatig ontvangen? Stuur ons dan een email met het onderwerp 
 [Inschrijven Nieuwsbrief]. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van 
 de nieuwsbrief, kunt u ons een email sturen met het onderwerp 
 [Uitschrijven]. 

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

