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passie
Thee
MARLEEN TER LINDEN 
(22, master communicatieweten-
schap UvA) is gek van thee en heeft 
ruim honderd soorten staan. 
‘Vragen aan me wat mijn favoriete thee-
soort of smaak is, dat is hetzelfde als vragen 
aan een film- of muziekliefhebber naar zijn 
favoriet aller tijden: die keuze is vrijwel 
onmogelijk. Elk moment van de dag vraagt 
om een andere thee. In de ochtend wil ik 
geen zware, op dennenhout gerookte thee, 
maar een frisse jasmijnthee of een zachte, 
roze thee. Theedrinken is voor mij een heilig 
ritueel, minder dan tien koppen per dag 
komt zelden voor. Al heb ik intense haast, 
als ik ’s ochtends moet kiezen tussen nog 
even snel douchen óf een kop thee drinken, 
hoef ik geen twee keer na te denken. We zijn 
thuis allemaal theeleuten: om drie uur komt 
de pot op tafel, dat doen we al generaties zo. 
We hebben een enorme verzameling potten 
en theekannen. De fascinatie begon dus al 
als kind. Dat zulke kleine blaadjes zo veel 
smaak hebben, en dat achter iedere thee een 
heel eigen verhaal zit, dat vind ik mooi. Thee 
uit zakjes, van die fijngemalen troep, dat kan 
écht niet, zo suf dat mensen dat spul drin-
ken. Zo’n zoethoutthee, of zo’n kunstmatige 
en daardoor vreselijke kersen- of sinsaas-
appelthee, dat komt er bij mij echt niet in. 
Vriendinnen worden gek van me; zet mij in 
een café waar ze goede thee schenken en ik 
raak niet uitgepraat. Als ik gerookte thee zet 
voor hen, beginnen ze al te roepen: “Niet 
die vieze stinkthee van je!” Terwijl ik dan 
helemaal enthousiast ben over de heerlijk 
rokerige geur. Bij thee is het net als bij goede 
wijn: pepertjes, iets zoetigs en zelfs aarde of 
zee proef je terug, afhankelijk van de plek 
van de plantage. Ik hou alle aankopen – ik 
bestel veel bij een groothandel in Hamburg 
– houdbaarheidsdata en prijzen bij in een 
exelsheet. Zo weet ik dat mijn duurste thee 
130 euro per kilo kost. Mijn laatste kop thee 
ever wordt een Lapsang Souchong. Daarna 
kan ik doodgaan.’ yyy Annemarie Vissers
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