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Thee. Chris Nierstrasz zit er bijna letter-
lijk middenin. Gisteren vertelde hij nog
op een congres waarom hij meent dat
in de 18e eeuw thee wél gemeengoed
was in Europa. Wellicht is het de lezer
ontgaan, maar dit is een grote discussie
onder geschiedkundigen. Die discussie
hangt ook samen met een andere be-
langrijke vraag: sinds wanneer drinken
we eigenlijk thee in Rotterdam? Chris
Nierstrasz, onderzoeker van de Eras-
mus Universiteit Rotterdam, is een
groot kenner van de theehandel en de
Vereenigde Oostindische Compagnie.
Hij is dus de aangewezen man om deze
vraag te beantwoorden.

Nierstrasz vertelt dat je rustig kunt
stellen “dat er in de 17e eeuw niet of
nauwelijks thee was in Europa. Mis-
schien was het ergens te vinden als cu-
riosum. Maar er was geen toegang tot
China, waar de thee vandaan kwam. Er
was trouwens wel toegang tot Japan,
waar ook thee vandaan kwam, maar dat

was weinig en ook geen succes.”

Thee is winst
De theehandel werd door de kooplie-
den opgepakt toen duidelijk werd dat
daar geld mee viel te verdienen. Zij
deden een prikkelende ontdek-
king: hun werknemers, die het
recht hadden om zelf ook een
beperkte hoeveelheid han-
del mee te nemen vanuit
Azië, begonnen thee te im-
porteren. Kennelijk is het
dus een product waarmee je
ook al in kleine hoeveelhe-
den winst kunt maken. De
eerste theehandel is gebo-
ren, want de handelaren rui-
ken geld.

“In eerste instantie kwam de
thee uit Batavia, dat nu Jakarta
heet”, zo gaat Nierstrasz verder. “Die
thee kwam oorspronkelijk uit China.
De Chinezen kochten peper in Batavia

en verkochten daar zelf hun thee. Het
was in die tijd de enige plek op de we-
reldhandelsmarkt waar je op grote
schaal thee kon kopen.”

De VOC had in Nederland verschil-
lende handelskamers in de havenste-

den Amsterdam, Delft, Middel-
burg, Enkhuizen, Hoorn en Rot-

terdam. Rotterdam was een
van de kleinere kamers bin-
nen de VOC. Maar een deel
van de thee werd dus wel via
de stad Europa binnenge-
bracht. De activiteiten van
de VOC trokken veel men-
sen naar Rotterdam en zorg-

den voor meer economische
bedrijvigheid. In de stad wer-

den ook schepen voor de VOC
gebouwd. En er kwamen handela-

ren op de verscheepte goederen af.
Veel van die koopmannen kwamen uit
Engeland en die hadden vooral oog
voor één product: thee. 

Theesmokkel
“En daar wordt het interessant”, vertelt
Nierstrasz. “De Nederlanders van de
VOC mogen geen thee aan Engeland
verkopen, want de Engelse Oost-Indi-
sche Compagnie (English East India
Company, EIC) heeft het alleenrecht op
invoer. Maar de Engelse handelaren in
Rotterdam trokken zich daar weinig
van aan. De thee was namelijk erg voor-
delig in Rotterdam. De belasting op
thee die door de EIC in Engeland werd
geheven, was wel 100% tot 200%. Die
van de VOC slechts 2%, tel uit je winst.
De Engelse handelaren kochten in Rot-
terdam goedkope thee en smokkelden
deze vervolgens naar Engeland. In die
zin heeft Rotterdam dus een aandeel in
de theecultuur die in Engeland in de 18e
eeuw begon te ontstaan (zie kader). De
VOC was een grote speler, maar ook de
Denen, Zweden, Fransen en Portuge-
zen haalden dezelfde belastingtruc uit.
Ook voor hen was Rotterdam een moge-

lijke haven waarvandaan thee naar En-
geland werd gesmokkeld.”

Thee versus koffie
Thee werd populair. Dat ook mensen
uit de middenklasse en lagere klassen
het kenden en af en toe dronken, was
een doorbraak in de theeconsumptie.
Het theegebruik destijds is vooral af te
lezen aan de bezittingen van mensen.
Chris Nierstrasz: “In die tijd was het
heel gebruikelijk om als iemand dood-
ging, zijn inboedel goed te inventarise-
ren. Vooral als mensen arm waren en in
armenhuizen leefden. Dan kon je zien
of er nog iets te halen viel voor schuld-
eisers. Er is dus documentatie van de in-
ventarissen van relatief veel arme men-
sen uit de 18e eeuw. En daarin zie je in
een grote meerderheid van de inboe-
dels vanaf ongeveer 1740 ook theepot-
ten opduiken. Dat is een goeie indicatie
dat het ook gedronken werd! Naast kof-
fie overigens, waarin ook gehandeld
wordt in die tijd. Nog meer thee nutti-
gen bewoners van Engeland, Schot-
land, Ierland en de Engelse delen van
Amerika. Daar hebben ze minder inte-
resse in de consumptie van koffie. In de
rest van de wereld vond je destijds niet
veel thee – buiten China en de koloniën
dan.”

De handel neemt af
In 1796 wordt de VOC overgenomen
door de Nederlandse staat. De theehan-
del in Rotterdam neemt af, ook omdat
de Engelsen hun belastingen drastisch
verlaagden en zo een einde maakten aan
de smokkel. Rond het einde van de 18e
eeuw en begin 19e eeuw woedden de Na-
poleontische oorlogen in de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden. In
die tijd brachten neutrale landen als De-
nemarken en Amerika de thee naar Ne-
derland, zij het in zeer beperkte mate.

In 1819, een paar jaar nadat de oorlo-
gen voorbij zijn, begint de handel weer
op gang te komen, opgezet door de in
1824 opgerichte Nederlandsche Han-
del-Maatschappij (NHM). Door de ver-
bondenheid met de Nederlandse rege-
ring – Koning Willem I nam het initia-
tief tot oprichting – speelde de NHM
een belangrijke rol in de handel tussen
de Nederlanden en Nederlands-Indië.
De NHM werkt met kleine, particuliere
reders, want zij beschikt zelf niet over
schepen. De Rotterdamse reder Antho-
ny van Hoboken neemt een groot deel
van de schepen en de zeilvaart naar Ne-
derlands-Indië over. 

Theeplantages
Thee komt in deze tijd vooral uit het
Chinese Kanton. Er was wel wat concur-
rentie van andere landen, maar de Ne-
derlanders waren in het bezit van de In-
dische koloniën. Daar kon je ook goed
thee verbouwen. Handelaren zoals de
Rotterdamse firma Van Nelle beginnen
daar theeplantages. “De theeplantages
waren aanvankelijk geen succes”, weet
Chris Nierstrasz. “De thee verkocht in
eerste instantie niet goed. Daar komt
verandering in als de Engelsen ook be-
ginnen met het aanleggen van thee-
plantages in hun overzeese gebieden,
zoals India en Sri Lanka (toen Ceylon ge-
heten). De Engelsen vinden de Chinese
thee te duur en er is te weinig beschik-
baar. Ze gaan op zoek naar thee in
Noord-India, bij de grens met China.
Daar ontdekken ze Assam-thee en gaan
dat overal verbouwen. Deze thee
smaakt wat harder dan de Chinese. De
Engelsen beginnen dan ook een cam-
pagne om die harde smaak als iets ‘ty-
pisch Engels’ te presenteren. Wie thee
drinkt uit het British Empire, is pas echt
een goeie Brit. Geïnspireerd door het
succes van de Engelsen gaan ook de Ne-

derlanders Assam op hun plantages ver-
bouwen. Zo kunnen ze thee tegen een
lagere prijs importeren en houden ze
controle over de teelt.”

Theekamer
De thee in Nederland wordt in die tijd
verhandeld door verschillende kleinere
handelaren. Door de firma Pakhuismees-
teren van de Thee bijvoorbeeld, die een
deel van de VOC-handelsactiviteiten
overnam, en gevestigd was in het Oost-
Indisch Huis aan de Boompjes. Een op-
slaggebouw van Pakhuismeesteren is
nog te vinden op de Wilhelminapier, en
geeft tegenwoordig onderdak aan de
Foodhallen en hotel Room Mate Bruno.
Ook het Rotterdamse Van Nelle, al op-
gericht in 1782, kreeg halverwege de
19e eeuw dus goede handelscontacten
en plantages in Indië. De winkel werd
uitgebouwd tot een fabriek voor onder
meer het verwerken van thee. Van Nel-
le is helaas ter ziele gegaan, het monu-
mentale glaspaleis aan de Schie is het
laatste tastbare bewijs van haar be-
staan. De Rotterdamse theehandelaar
Koninklijke Van Rees, in 1819 opgericht
door Jan van Rees, die de thee met
paard en wagen rondbracht, is met het
hoofdkantoor aan de Blaak nog steeds
alive & kicking. Van Rees beschikt over
een grote, moderne theeproefkamer en
is een grote internationale speler op de
theemarkt.

Naast het importeren is vooral het
mengen van verschillende theesoor-
ten een belangrijke taak van handela-
ren. In de 20e eeuw krijgt het theezak-
je invloed op de theekwaliteit: het be-
vat overgebleven bladgruis. Gelukkig
staat Rotterdammers niets in de weg
om losse theeblaadjes in te kopen en
de liefhebber daarmee te verblijden.
Daarover in de volgende aflevering
meer.

THEE 

Rotterdam is een echte theestad. En niet alleen vanwege het gebruik van die natte t in de

dagelijkse praatjes. De Rotterdamse tak van de Vereenigde Oostindische Compagnie

verhandelde veel thee in Europa. Later telde de stad theemakers en -handelaren als Van

Nelle, Van Rossum, Louis Dobbelman en Klokjes-thee van Gebr. Zwartendijk. En de nog

steeds actieve Koninklijke Van Rees, na 200 jaar uitgegroeid tot een van de grootste

onafhankelijke theehandelaren. Maar waarom drinken we eigenlijk thee in Rotterdam?

Waarom we 

drinken in Rotterdam
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Ook het stadse werkvolk dronk tussen de klussen door een bakkie
thee. Aan het wapen op de kruiwagen rechts is te zien dat in
Rotterdam gegraven wordt. (Prent van Wilhelmus Petrus van Geldorp,
1865; Stadsarchief Rotterdam)

De thee was erg
voordelig in
Rotterdam

Rotterdam staat bekend om haar
havens en raffinaderijen, kapsalon en
foodhallen, legendarische voetbal-
clubs en Johan Boskamp, Schorum-
kappers en Fred van Leer. Om maar
eens wat te noemen. Maar toch niet
om thee. Toch spelen Rotterdamse
handelaren tot op de dag van van-
daag een prominente rol in de thee.
De Nieuwspeper duikt in het Rotter-
damse theedossier.

Serie De thee
van Rotterdam 

TEKST: NATALIE HANSEN

Het laden en lossen van kisten met thee. (F.H. van Dijk,
1952; Stadsarchief Rotterdam)

(BEELD: STADSARCHIEF ROTTERDAM)

Zicht op Kanton in China, met de factorijen
van de Deense, Spaanse, Zweedse, Engelse
en Nederlandse Oost-Indische
Compagnieën. Helemaal rechts de factorij
van de VOC (met de Nederlandse vlag).
Vanuit deze factorij werd de handel in
Chinese goederen georganiseerd, dus ook
de theehandel. (Schilderij door onbekende
Chinese maker, 
ca. 1780-1785; Collectie Maritiem Museum
Rotterdam)




