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 Thee in de zomer 
 door  Sander Sauvé  op 11 augustus 2022 

 Al weken lang zijn de temperaturen hoog in Nederland, en schijnt de zon onverbiddelijk. 
 Genoeg behoefte aan verkoeling. En hoe kun je beter verkoeling zoeken dan met een 
 koud drankje? 

 Ik dacht altijd dat ik ijsthee niet lekker vond. Maar dat blijkt een misvatting. Ja, de 
 reguliere ijsthee die je kunt krijgen - met scheppen suikers - is niet lekker (noch 
 gezond). Maar eerlijke gekoelde groene ijsthee vind ik het lekkerste verkoelende 
 drankje wat je kunt nuttigen. 



 En verkoeling, dat hadden we bij het WereldTheeMuseum wel nodig. Zoals u in deze 
 nieuwsbrief kunt lezen, hebben we ons door de warmte niet laten tegenhouden. We zijn 
 actief bezig geweest met een bezoek aan een heuse Nederlandse theeplantage. Ook 
 heeft Marjoleine Sloos een lezing gehouden. En u ziet welke thee-ontdekkingen we 
 hebben gedaan tijdens onze vakanties. 

 Onze belangrijkste activiteit deze zomer was onze voorbereidingen voor een 
 fototentoonstelling over thee. Met trots vertellen we u daar meer over verderop in deze 
 nieuwsbrief, en hoe u hier een bijdrage in kunt leveren. 

 Ik wens u veel leesplezier met een verkoelend drankje, mooie zomerdagen en tot de 
 volgende editie van onze nieuwsbrief! 

 Bezoek aan de eerste theeplantage van Nederland 
 door  Sander Sauvé  en  Saskia de Haan  op 18 augustus 

 Op 21 mei – Internationale Theedag en de dag waarop u de vorige nieuwsbrief ontving 
 – bezocht het bestuur het plaatsje Zundert. Dit plaatsje ligt precies op de 
 Nederlands-Belgische grens. En het herbergt een theeplantage, Local Tea BV. 

 Een theeplantage op Nederlandse bodem, dat intrigeerde. We waren daarom erg blij 
 dat we een afspraak konden maken met de mensen achter de plantage. We werden 
 welkom geheten, kregen achtergrondinformatie en werden op de plantage rondgeleid. 

 Het verhaal 

 Na 8 jaar ontwikkelen, met trial and error, is het de initiatiefnemer van dit bedrijf gelukt 
 om een winterharde variant van de oer-theeplant Camellia Sinensis te ontwikkelen. De 
 door Johan Jansen ontwikkelde soorten, inmiddels twee varianten van de Camellia 
 Sinensis Sinensis en een van de Camellia Sinensis Assamica gedijen nu in Nederland, 
 in onverwarmde kassen. De kassen van het bedrijf herbergen enkele jaren na de 
 oprichting op dit moment maar liefst 1 miljoen Nederlandse theeplanten. 



 V.l.n.r. Saskia de Haan, Guido Antunes, Sander Sauvé, Lianne de Rijk, Maud 
 Groenewoud en Marjoleine Sloos voor de schuren met machines van Local Tea 

 Milieubewust 

 Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Local Tea. Zo hadden ze ook speciaal 
 theezakjes van maïsmeel laten maken. Die zijn biologisch afbreekbaar, maar de 
 gebruikers zagen ze aan voor plastic en protesteerden. 

 Dat de thee in Nederland groeit scheelt enorm in transport en distributie: de belasting 
 van het milieu is hierdoor aanzienlijk  minder. Er wordt veel minder water en energie 
 gebruikt, en er wordt minder CO2 uitgestoten door lokale productie. Alles gebeurt ter 
 plaatse, in Zundert - het plukken, rollen, drogen, melangeren - slechts het verpakken 
 wordt uitbesteed. De thee is daardoor natuurlijk ook veel verser dan thee uit het Verre 
 Oosten, met een heel andere smaakbeleving. 

 Educatie 

 In de bijgebouwen van de plantage was een educatie-centrum gehuisvest, ook zeer de 
 moeite van het bezoeken waard - ook al omdat we daar de lokale thee geserveerd 
 kregen. Er was een vrij uitgebreide thee-bibliotheek, er stonden wat voorwerpen die met 
 vroegere theeproductie te maken hadden, en er waren allerlei oude theepakjes en 
 -doosjes te zien. 



 Illustratief voor merkwaardige marketing van dertig jaar geleden was de 
 gebruiksaanwijzing op een pakje thee: je moest er vooral melk en suiker aan 
 toevoegen! De echte liefhebbers (en verkopers!) van goede thee strijden nu tegen deze 
 oude gewoonten… 

 Hun slogan: “Let’s make local tea hot” 

 Het enthousiasme waarmee het team van Local Tea sprak over thee, en de zorg en 
 aandacht die duidelijk werd besteed aan de theeteelt, vielen tijdens ons bezoek op. We 
 kwamen erachter dat we de passie voor thee deelden, en ook waarden als 
 duurzaamheid en inclusiviteit. Ook herkennen wij ons in de missie van Local Tea: 
 “Mensen begeleiden naar het gebruiken van betere, losse thee”. 

 Een leerzaam en inspirerend bezoek kortom, waardoor we met nog meer passie verder 
 werken aan onze eigen plannen. 

 Voor meer informatie:  www.localtea.com 

 Local Tea in Zundert: v.l.n.r. droogrekken en centrifuge in de fabriekshal, thee in 
 de kas en zaadbollen (waar weer zaden voor nieuwe theeplanten uit kunnen 
 worden verkregen) 

http://www.localtea.com/


 Himalaya thee 
 door  Marjoleine Sloos  op 3 augustus 

 Mijn oma dronk altijd zwarte thee, heel sterk, met heel veel suiker. De meeste 
 theeculturen mengen thee met iets anders. Bijvoorbeeld met melk (denk aan 

 Groot Brittannië en Australië), kruiden (zoals originele Marokkaanse muntthee), 
 specerijen (bekend van Indiase chai) of bloemen (Turkse rozenthee). Minder 

 bekend, en wellicht onverwacht, is de toevoeging van boter en … zout. 

 In de traditionele wijze van theebereiding in de Himalaya wordt thee gekarnd in 
 een holle pijp met boter van de yak. En daar wordt ook zout aan toegevoegd. In 
 de koude temperaturen zorgt dit ervoor dat het hart blijft pompen. De Tibetanen 

 doen dit al sinds de 7e eeuw en dit gebruik heeft zich langzamerhand over de hele 
 Himalaya verspreid. 

 Hier  staat een video van de bereiding van boterthee. 

 Thee in Beeld 
 door  Marjoleine Sloos  op 31 augustus 

 Help jij ons geur en smaak van thee te vangen in beeld? 

 Medio december openen we onze eerste tentoonstelling. Hier hebben we al twee jaar 
 van gedroomd en nu wordt het werkelijkheid. De tentoonstelling “Thee in Beeld” is een 
 foto-expositie waarin de wereld van thee en vooral de relatie van de mens met thee tot 
 leven komt. De expositie laat foto’s zien van verschillende soorten thee, theeproductie, 
 theeplantages, theeservies, theedrinkers, theewinkels etcetera. 

https://www.youtube.com/watch?v=U6qRMhLeHvA


 Aan de tentoonstelling gaat een fotowedstrijd vooraf. Een vakjury zal de foto’s 
 beoordelen een selectie maken voor de expositie. De mooiste foto’s krijgen voor 
 minimaal drie maanden een plekje in Café Abel in Leiden. In de twee vitrines plaatsen 
 we theeservies uit verschillende windrichtingen, die de fototentoonstelling aanvullen. De 
 inrichting van de expositie doen we in nauwe samenwerking met het Rijksmuseum voor 
 Volkenkunde. Rondom de tentoonstelling organiseren we lezingen, workshops en een 
 theeproeverij. 

 Voor de tentoonstelling gaan we de foto’s groot afdrukken en op een aantrekkelijke 
 manier presenteren. Dit kost natuurlijk geld. Daarom zijn we een paar dagen geleden 
 een crowdfundingsactie gestart bij Voordekunst (  link  ).  Doneert u ook? Dan doen we 
 daar graag, afhankelijk van de bijdrage, iets leuks voor terug. Wellicht zien we u bij het 
 Museum voor Volkenkunde voor een lezing, de opening van de tentoonstelling, een 
 Japanse Theeceremonie, een theeproeverij of een workshop. Of we ontmoeten u bij 
 Café Abel onder het genot van een kopje thee van de oudste theewinkel in Nederland: 
 Het Klaverblad in Leiden. Overigens kunt u ons ook helpen door onze 
 crowdfundingsactie onder de aandacht van uw netwerk te brengen. Alvast hartelijk 
 dank! 

https://www.voordekunst.nl/projecten/14090


 Bara Brith 
 door  Lianne de Rijk  op 02 augustus 

 Deze zomer had ik het geluk dat ik een week in Wales mocht spenderen. 
 Natuurlijk is het Verenigd koninkrijk bekend om zijn sterke zwarte thee met melk en suiker, 
 prachtige theeserviezen en high teas, maar op deze vakantie ontdekte ik iets nieuws wat ik 

 graag met jullie wil delen. 
 In Llandudno liepen we een kleine crafts fair in met zes lokale mensen die hun creaties 

 verkochten, hieronder was een lieve oude dame die in de keuken van de naastgelegen kerk 
 Bara Brith had gebakken. De dame legde ons uit dat dit een traditioneel Welshe cake is en 

 uiteraard wilde we zoiets onbekends en spannends wel proberen, dus we hebben de versie met 
 dadels meegenomen. 

 Bara Brith is direct te vertalen tot brood met spikkels, de textuur is te vergelijken met 
 bananenbrood, maar het is gemaakt met gedroogd fruit zoals dadels, rozijnen of cranberries. 



 Daarbij is de cake goed gekruid en wordt die oh zo bekende Engelse zwarte thee gebruikt. 
 Welshe Bara Brith is dus een thee-cake! 

 Helaas is de populariteit van Bara Brith aan het afnemen, 36% van de Welshe tieners heeft nog 
 nooit Bara Brith gegeten en een aantal supermarktketens hebben de cakes uit hun assortiment 

 gehaald door lage verkoopcijfers. 
 Ik vond de cake heel erg lekker, en zou jullie dus allemaal aan willen moedigen om Bara Brith 

 een keer te proberen, dan houden wij hier deze traditie een beetje in leven. 

 Recept:  https://www.bbc.co.uk/food/recipes/bara_brith_33441 

 Theelezing in Den Haag 
 door  Wilma Rijke  op 7 juli 

 Wie kijkt er niet uit naar het bijwonen van een theeceremonie – vandaag is dat een 
 Chinese ceremonie en wie wil niet geïnformeerd worden over de oude theecultuur? De 
 meestal vaste bezoekers van de maandelijkse bijeenkomst van “Lezing & Lunch” (L&L) 
 in ieder geval wel! 

 De presentatie van  vandaag ligt in handen van Marjoleine Sloos, student van de 
 theeweg sinds 2000 (zie ook Nieuwsbrief 2.1) en initiatiefneemster van het oprichten 
 van het WereldTheeMuseum (WTM). 

 De bezoekers worden van harte welkom geheten door Marjoleine en uitgenodigd tot het 
 drinken van een kopje Chinese groene thee. Grappig te constateren dat de meesten 
 liever koffie willen, want dat is men gewend bij binnenkomst. Marjoleine maakt natuurlijk 
 duidelijk dat het vandaag alles om thee draait; vervolgens nemen velen de thee aan. De 
 boodschap komt over! 

 Vol enthousiasme start Marjoleine haar lezing. Zij straalt! De bezoekers luisteren met 
 aandacht. Zij krijgen PowerPoint-presentatie te zien met verhaallijnen van de 
 geschiedenis van de thee gedurende een periode van duizenden jaren, afgewisseld met 
 prachtige foto’s. De sfeer is prima, bijna meditatief. 

https://www.bbc.co.uk/food/recipes/bara_brith_33441


 Dialezing over thee, de theezakjes met oolong thee die gebruikt worden, de theeset 
 voor de demonstratie van de Chinese theeceremonie en de demonstratie van een 

 pu-ehr theeblok 

 Processen vanaf de pluk van de theebladen tot het eindproduct worden toegelicht m.b.t. 
 witte, groene en oolong thee. De toehoorders stellen gaandeweg interessante vragen, 
 met interessante discussies tot gevolg. 

 In een  bijzondere ambiance als de crypt van de Kloosterkerk stelt Marjoleine 
 onderwerpen over de theegeschiedenis aan de orde waarmee nauwelijks iemand 
 bekend is. Tot slot geven vier aanwezigen gehoor aan de uitnodiging om deel te nemen 
 aan de Chinese theeceremonie. Marjoleine bereidde een Chinese oolong thee in een 
 potje en schonk dat over in heel kleine kommetjes. De gasten konden het verschil 
 proeven tussen vier aftreksels van de thee. 

 Marjoleine gaf ook nog goede tips mee over de kwaliteit en temperatuur van het water 
 waarmee goede thee (en koffie) is te maken, zodat men - qua smaak - het optimale 
 resultaat bereikt. 



 Het is een bijzondere  Lezing en Lunch, met duidelijke en informatieve 
 wetenswaardigheden. Eenieder kijkt terug op een geslaagde lezing. De voorzitter van 
 L&L dankt Marjoleine hartelijk voor haar bereidheid om in de kerk te komen spreken. Tot 
 slot is er een gezamenlijke lunch met Chinese oolong thee. 

 Theetafel tijdens de lezing 

 Douwe Egberts zegels 
 door  Marjoleine Sloos  op 5 augustus 

 In onze vorige nieuwsbrief schreven we over zilveren lepeltjes en ook theemutsen die 
 men met Douwe Egberts punten kon sparen. Daar hebben we enkele reacties op 
 ontvangen. 



 Eén van onze lezers merkte op dat het overkwam alsof Douwe Egberts nu geen 
 spaarzegeltjes meer uitgeeft en merkte terecht op dat dat niet klopt. Zij spaart de 
 zegeltjes nog steeds. Tijdens ons bezoek aan de theeplantage konden we tientallen 
 jaren oude pakjes thee van Douwe Egberts bekijken. Met zegeltjes. En men vertelde 
 erbij dat die zegeltjes nog steeds geldig zijn. 

 Met die zegeltjes konden niet alleen thee- en koffiegerelateerde artikelen worden 
 gespaard. Iemand kwam prompt op de proppen met een peper-en-zoutstel van Douwe 
 Egberts. Toch niet voor de Mongoolse thee??! 

 Gezocht: communicatieve aanpakker! 
 Vind jij het leuk om nieuwe contacten te leggen? Pak jij makkelijk de telefoon op of klim 
 je graag in de pen (nu ja, in je email)? En vind jij het leuk te mee te bouwen aan het 
 WereldTheeMuseum? Dan leren we je graag kennen! Pak dan nu je telefoon of laptop 
 en mail ons op  wereldtheemuseum@gmail.com  . 

 Op naar de herfst 

 In de volgende editie van deze nieuwsbrief meer over de fotowedstrijd en de 
 bijbehorende tentoonstelling, nieuwe aanwinsten, meer theeweetjes en theetips. 

 Colofon 

 Redactie 
 Marjoleine Sloos (hoofdredactie) 
 Saskia de Haan (tekst) 
 Sietske Hoekstra (foto’s) 

 www.wereldtheemuseum.nl 
 Facebook 
 LinkedIn 
 Instagram 

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


 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden 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]. Veel leesplezier! 


