
CHINA. HET LAND VAN HET MIDDEN. HET LAND VAN  
DRAKEN EN GESTOOMDE BROODJES. HET LAND VAN 

HIGHTECH EN MODERN KAPITALISME, MAAR OOK HET LAND 
VAN WARMTE, GASTVRIJHEID EN NATUURLIJK THEE. ONDER 
DE VLAG VAN HAAR BEDRIJF ORIGIN TRIPS REISDE DEIRDRE 

DEPRETTERE MET EEN GROEP THEEPROFESSIONALS EN 
THEELIEFHEBBERS NAAR CHINA OM MET EIGEN OGEN TE 
ZIEN HOE THEE GROEIT EN HOE HET WORDT BEWERKT EN 

GEDRONKEN IN HET GEBOORTELAND VAN DE THEE.

Tekst en fotografie Deirdre Deprettere 

59   

K T C  O P  R E I S

EEN ONTZAGWEKKENDE 
THEEPROVINCIE

FujianFujian

“  Uitkijkend over dit overweldigende 
natuurgebied, ligt een kleine, 
dappere theetuin”



CHINA. HET LAND VAN HET MIDDEN. HET LAND VAN  
DRAKEN EN GESTOOMDE BROODJES. HET LAND VAN 

HIGHTECH EN MODERN KAPITALISME, MAAR OOK HET LAND 
VAN WARMTE, GASTVRIJHEID EN NATUURLIJK THEE. ONDER 
DE VLAG VAN HAAR BEDRIJF ORIGIN TRIPS REISDE DEIRDRE 

DEPRETTERE MET EEN GROEP THEEPROFESSIONALS EN 
THEELIEFHEBBERS NAAR CHINA OM MET EIGEN OGEN TE 
ZIEN HOE THEE GROEIT EN HOE HET WORDT BEWERKT EN 

GEDRONKEN IN HET GEBOORTELAND VAN DE THEE.

Tekst en fotografie Deirdre Deprettere 

59   

K T C  O P  R E I S

EEN ONTZAGWEKKENDE 
THEEPROVINCIE

FujianFujian

“  Uitkijkend over dit overweldigende 
natuurgebied, ligt een kleine, 
dappere theetuin”



60 61

K T C  O P  R E I S

Vanaf het vliegveld manoeuvreert onze 
chauffeur kalm en ontspannen richting 
onze eerste bestemming. Onze energieke 
lokale gids, Cindy, ratelt aan één stuk 
door over ons programma, de regen die 
op komst is en de theepluk die nu bijna 
afgerond is. Het is nog vroeg, maar de 
fanatieke vochtige lucht bekruipt ons als 
een kriebelende deken en verrast knijpen 
we onze ogen dicht tegen het onverwacht 
felle licht. We zijn in de provincie Fujian 
in het zuidoosten van China en zijn op 
weg naar de ge boorteplaats van tie guan 
yin: Anxi.

Lente
De zon is net op, maar op de akkers 
wordt al gewerkt. Een boerin met een 
rond gezicht en een rieten hoed op, staat 
over haar groenten gebogen. Verderop 
verbrandt een boer zijn afval. De rook 
stijgt draaiend op en vermengt zich met 
het dikke wolkendek. Drie koeien sjokken 
voort langs de rand van de weg, een los 
touw hangend om hun nek. Het is lente.  
Je voelt en ruikt het in de lucht. Als 
we Anxi naderen zien we ons letterlijk 
omringd door thee: theeveldjes aan huis, 
thee aan de voet van de berg, thee op de 
hellingen om ons heen. Overal wordt 
gewerkt en iedereen helpt mee. Op de stoep 
van bijna elke winkel zitten vrouwen, jong 
en oud, de verse thee te sorteren. Vingers 
bewegen vliegensvlug om de steeltjes van 
de blaadjes te scheiden. We nemen een 
slingerende weg omhoog de bergen in, 
richting Xiping Village. 

Daar worden we ontvangen door Mr. Lin 
in zijn kleine tie guan yin familiefabriek. 
Machines draaien en puffen, manden 
vol blaadjes staan klaar voor verdere 
bewerking. Er wordt thee gedragen, 
gerold, geschud, gezeefd en geroken. De 
bedwelmende geur van de bewerkte thee 
en de blaadjes die liggen te roosteren in 
de oven zet al mijn gedachten stil. De 
teamaster buigt zich voorover en stopt 
zijn neus diep in de mand met blaadjes. 
Geïntrigeerd doen we hem na. Zo heerlijk!

Knetterverse Rock Teas
De volgende dag vliegen we naar 
Wuyishan. Wuyishan is de historische 
geboortegrond van veel beroemde theeën, 
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waaronder jin jun mei, lapsang souchong 
en de Wuyi rock teas, waarvan sommige 
behoren tot de duurste theeën ter wereld. 
Rock tea is een naam, maar minstens zoveel 
een aanduiding voor een oolong thee 
die van grote waarde is. Rock tea groeit 
namelijk tussen en rondom de rotsen 
op grond die rijk is aan mineralen uit de 
rotsen. Die mineralen geven deze thee zijn 
speciale smaak en aroma. Theeboeren 
produceren een duizelingwekkende 
hoeveelheid verschillende theeën die 
allemaal weer in verschillende varianten 
komen. De belangrijkste rock teas zijn: da 
hong pao, shui xian en rou gui.

We brengen de middag door in de huis
fabriek van Cindy’s familie. De productie 
is in volle gang, de ovens stomen en de 
machines ratelen. Er wordt hard gewerkt 
en hard gelachen. De werkers zien zwart 
van de hete ovens en moeten regelmatig 
de zweetdruppeltjes van hun voorhoofd 
vegen. Cindy vertelt ons dat het inkomen 
van de theeboeren en families sterk 
gestegen is en de economie van Wuyishan 
een flinke boost kreeg heeft door de 
stijgende bekendheid van de rock tea. 

We krijgen de knetterverse, net geplukte 
rock tea te proeven. Chocola, rode 
vruchten, karamel, vanille, een zoete droge 
herfst, bloemen… Wauw. Een goede oolong 
kun je zeker tien keer opgieten. De thee 
kan in eerste instantie astringent of wrang 
smaken, maar met iedere opgieting neemt 
de zoetheid toe. Dit is volgens de Chinezen 
een teken van goede thee. 

Lakens met thee
We rijden langs theevelden en watervallen 
naar een volgend dorp. Er scharrelen 
kippen en eenden rond en we merken op 
dat er opvallend veel honden aanwezig zijn. 
Cindy reageert luchtig: “Nou, die worden 
van de winter allemaal opgegeten, hoor…” 

We wandelen door de enige straat van  
het dorp. De straat ligt vol lakens waarop 
thee ligt te drogen. Dit dorpje ademt 
thee. De pluk en verwerkingstijd duurt 
een maand en er wordt met man en 
macht gewerkt. Ieder huis, hoe klein ook, 
fungeert als minifabriek. Iedere deur 
die opent, brengt de zoete frisse geur van 
vers gebakken thee. Thee is diepgeworteld 
in de cultuur. Het wordt werkelijk overal 
gedronken. Fabriekswerkers, robuuste 
bezwete mannen, iedereen geniet zichtbaar. 
Hier is thee geen vrouwendrankje. 

We worden ontvangen door de burge
meester die zich trots in Amerikaans 
legerkostuum heeft gestoken. We zijn z’n 
eerste buitenlandse gasten. Hij leidt ons 
naar een huiselijke familiefabriek. Heerlijke 
frisse geuren stijgen op. Lege rieten 
manden staan klaar langs de wanden. 
Oma helpt mee en een jong meisje veegt de 
gevallen blaadjes bij elkaar. De teamaster 
voelt, ruikt en oordeelt. Het is prachtige 
thee en als de zon heel even de hal binnen 
schijnt, stralen de blaadjes in het gele licht. 

De machtige Wuyi Mountains 
Die avond rollen we in roodgekleurde 
rikshaw’s naar de Da Hong Pao Show die 
het verhaal vertelt van deze zo beroemde 
thee. We zitten op een kolossaal vierkant 
podium en kijken, vanuit het donker, uit 
over een decor dat tegen een berg op is 
gebouwd. Vanaf het eerste moment worden 
we meegezogen in de wervelende show 
van muziek, dans, beweging en kleur. Als 
het podium waarop we zitten begint te 
draaien, gaat er een luid ‘ooohhh’ door het 
publiek. Wanneer de grote schijnwerpers 
aan gaan en op de achtergrond de machtige 
Wuyi Mountains worden verlicht – als 
paleiswachters voor de eeuwenoude natuur 
– staat mijn hart even stil. Ademloos kijk 
ik toe hoe de natuur in het decor wordt 
opgenomen en ik voel een diep respect  
voor deze statige bergen. 

De volgende dag gaan we de bergen in!  
Ik voel me klein. De natuur is ontzag
wekkend. De weg waar we op lopen gaat 
over in stenen trappen. Theestruiken 

zijn overal. Ze komen tevoorschijn op 
een heuvel, naast een trap, aan de oever 
van een beek, op de sterke schouders van 
een rots, op de zij van een woeste berg 
en helemaal boven op de toppen van de 
hoog boven ons uit torenende rotsen 
koekeloeren ze over de rand van het 
glimmend grijze, mineraalrijke gesteente. 
Mijn bescheidenheid groeit met de minuut. 

Langs verschillende cultivars lopen we 
zwijgend voort. Een monnik met een 
rieten mand over zijn schouders loopt voor 
ons uit, zijn schaduw scherp afgetekend 
in de zon. Via een paar stenen steken 
we de laatste beek over en komen aan 
bij een kleine houten tempel. Zachte 
boeddhistische muziek klinkt vanuit de 
open deur. De geur van wierook ontsnapt 
naar buiten en vermengt zich met de 
rustgevende melodie. 

Dappere theetuin 
Onze gids verlaat het pad en klimt zo de 
mossige berg op, het bamboebos in. Huh? 
Wat volgt is een klim waar we niet op 
bedacht waren. Dwars door de glibberige 
modder, het gladde mos, de scherpe takken 
en af en toe een ravijn dat wel heel dichtbij 
komt, zoeken we onze weg tussen de 
bomen en de rotsen door. Na bijna drie uur 
klimmen bereikt onze groep de top. Hier, 
hoog in de strakblauwe hemel, uitkijkend 
over dit overweldigende natuurgebied, ligt 
een kleine, dappere theetuin. De kleine 
struiken, die tot onze middel reiken, staan 

in rijtjes opgesteld. Een zestal plukkers 
zijn vanaf vanochtend zes uur aan het 
plukken. Met gebogen rug staan ze over 
de theeplanten en plukken vliegensvlug 
en behendig de kleine zachte blaadjes, hun 
rieten punthoed wiebelend op het hoofd. 
De aarde heeft een dieprode kleur van 
de aanwezige mineralen, die de rock teas 
hun bijzondere smaak geven. Voorzichtig 
begeven we ons tussen de plukkers. Er 
wordt nauwelijks gesproken en de plukkers 
bewegen zich geruisloos voort. Waar de 
plukkers nog niet geweest zijn, piepen de 
lange stelen met de uitgegroeide knoppen 
de lucht in. We plukken de laatste blaadjes. 

Grote rode jas 
We wandelen weer naar beneden en komen 
bij de beroemde moederstruiken van de 
da hong pao. We zijn stil. Deze oolongthee 
wordt geëerd met haar naam in rode ka
rakters in het harde steen van de rots. De 
oude oorspronkelijke struiken groeien er 
vlak naast, beschermd als baby’s in de wieg. 
De legende gaat dat de moeder van een 
keizer uit de Ming dynastie genas van een 
ziekte door het drinken van deze thee en 
dat de keizer grote rode jassen stuurde om 
de theestruiken te beschermen. Hier dankt 
de thee haar naam aan; da hong pao, grote 
rode jas. Vier van deze struiken hebben het 
overleefd en groeien hier op deze rots. 

Na deze indrukwekkende tocht door de 
bergen, bezoeken we in het dorp Zhenghe 
een achterafgelegen familiebedrijfje. Op de 
binnenplaats in de zon staan karren met 
daarop rieten manden vol met thee. Het is 
een mooi gezicht, al die blaadjes, geurend, 
verleidend, op weg naar perfectie. Er hangt 
een sensuele geur: fris en grassig. 

Binnen is het een drukte van jewelste.  
Hier wordt weer een ander proces gevolgd, 
een andere methode gebruikt. Je denkt dat 
je het weet als je het een paar keer gezien 
hebt, maar iedere familie, iedere streek 
kent een eigen formule. Het houdt nooit  
op. Thee betekent levenslang leren.  
Ik maak me allang geen illusies meer.

Die avond voel ik me hemels. Voldaan ga 
ik slapen en droom van kleipotjes, kleine 
houten tempels, glijpartijen, trotse rotsen 
en duizenden groene theestruiken...  

 “Vier van deze struiken hebben het 

 overleefd en groeien hier op deze rots” 
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