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Colofon
De Theefabriek is in 2016 ontwikkeld en geillustreerd door Vera Damhuis- educator Museum Joure. Vormgeving : Karen
Visser Ontwerp - Balk
Wanneer iemand (delen van) de lesbrief voor andere doeleinden wil gebruiken, dan stellen wij het op prijs als wij daarvan
op de hoogte worden gesteld en dat deze lesbrief als bron wordt vermeld.

Algemene informatie
Inleiding
Museum Joure is gehuisvest in 10 historische panden die samen één van de eerste
industrieterreintjes van Fryslân vormen. In het museum is te zien hoe de bedrijvigheid in Joure zich
ontwikkelde. Van kleine werkplaatsen aan huis naar echte fabrieken.
Tijdens het programma ‘De Theefabriek’ worden de zintuigen aan het werk gezet en maken de
leerlingen kennis met de rituelen en de geschiedenis rond het drinken van thee en koffie. Natuurlijk
komt Douwe Egberts aan bod, de ontwikkeling van de kleine winkel ‘de Witte Os’ in de Midstraat van
Joure tot een echt wereldconcern. Ook gaan we in op de handel over zee door de VOC en het leven
in de 18e eeuw in het geboortehuis van Douwe Egberts. ‘De Theefabriek’ heeft dus alles in huis om
een thema of project over voeding smaak, industrialisatie, geschiedenis, Joure of de VOC compleet te
maken.
Het materiaal waar de leerlingen mee aan de slag gaan is ‘op maat’ van de jaargroepen ontwikkeld.
Voor de onderbouw zijn 4 onderzoekskaarten met een doe-blad beschikbaar, voor midden- en
bovenbouw zijn er 6 kaarten met een doe-blad. Ervaren, beleven en zelf ontdekken – de 21e eeuwse
vaardigdheden/’skills’ – staan centraal. Het stripfiguurtje T. Muis is degene die de kinderen
aanspreekt en zo het programma levendig maakt. Voor de onderbouw start het bezoek dan ook met
een interactief poppenspel van T.Muis.

Doel van De Theefabriek
Het doel van het museumbezoek van jouw groep is dat kinderen ervaren wat een museum is en wat
daar zoal te zien en te doen is. Ook gaan de kinderen op onderzoek uit en ontdekken ze alles over
koffie en thee:
• Waar komt koffie en thee vandaan en waarom drinken we dat graag?
• Hoe verwerk je koffiebonen en theebladeren tot een product dat je kunt verkopen? Hoe ging
dat vroeger en wat is er veranderd met de komst van machines?
• Wat heb je nodig om een fabriek te starten, om koffie en thee te kopen en te verkopen?
.
De activiteit sluit aan bij kerndoel 44, 51, 52 en 56 en De Fryske Kanon venster 39 ‘Industrialisatie’.

Werkwijze
De activiteit De Theefabriek duurt ongeveer 1,5 uur, exclusief voorbereidingstijd op school en
reistijd.
• Bij aankomst wordt de groep ontvangen door de museumeducator met een korte
introductie.
• Vervolgens gaan de kinderen - met begeleiders vanuit school - in kleine groepjes op
onderzoek uit.
• Ongeveer 10 minuten voor de eindtijd is er een gezamenlijke afsluiting.

Wat is er geregeld?
Voor de activiteit De Theefabriek heeft Museum Joure zijn de volgende zaken voor u geregeld:
• Deze lesbrief.
• Een museumeducator die de activiteit begeleidt.
• Alle materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteit.

Wat de leerkracht moet regelen
•
•
•
•

Vervoer naar Museum Joure.
Minimaal 1 begeleider per 4 a 5 kinderen.
De informatiebrief voor chauffeurs/begeleiders aanpassen en meegeven.
Het groepsbezoek introduceren en de leerlingen voorbereiden, door middel van één van de
onderstaande filmpjes.

Voorbereiding op school
Als voorbereiding op het bezoek laat je het korte introductie-filmpje zien (zie site van Museum Joure
en/of de site van Groen Doen). Dit is een mooie aanleiding om het museumbezoek alvast in de groep
te bespreken.
Als aanvulling kun je in de midden- en bovenbouw één van de onderstaande filmpjes laten zien om
de leerlingen.
• Schooltv www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2384/Thee
• Omrop Fryslân, www.skoal.tv/utstjoering/tsjek-5-april-2016
Kijk hier vooral naar het laatste item in deze aflevering over ‘Smaak’, waarbij opnames zijn
gemaakt in Museum Joure op de Theezolder.
Via youtube is een veelheid aan koffie- en theefilmpjes te vinden, met name de Klokhuis varianten
zijn heel bruikbaar in groep 6 en de bovenbouw.
We stellen het op prijs als je in de klas al kort aandacht besteed aan een aantal ‘regels’ in het
museum. Zo vinden we het fijn als de kinderen in het museum gewoon lopen en niet rennen. En
natuurlijk dat je voorzichtig bent met de spullen in het museum, veel museumspullen zijn kwetsbaar.

Vragen?
Voor vragen over dit project kunt u bellen met Vera Damhuis, educator Museum Joure, tel: 0513412283/06-47920172 of een email sturen naar educatie@museumjoure.nl.

Achtergrondinformatie
Museum Joure is onlosmakelijk verbonden met het koffie (en thee)concern Douwe Egberts.
Ongeveer de helft van onze museumpanden was vroeger eigendom van de firma Douwe Egberts.
Hier woonden de eigenaren en hadden ze hun opslag en werkplaatsen. Voorraden werden vervoerd
via de vaart de Overspitting en de opvaart, die allebei nog steeds naast het museum te vinden zijn.
Het ‘geboortehuisje’ van Egbert Douwes
In 1723 werd in Idskenhuizen een jongetje geboren met de naam Egbert. Hij was de zoon van Grietje
en Douwe. Om hem te onderscheiden van andere jongens die Egbert heetten, werd hij
traditiegetrouw Egbert Douwes genoemd: de zoon van Douwe.
Egbert Douwes was de grondlegger van het bedrijf Douwe Egberts. Het huis waar hij geboren is, is in
1980 verplaatst van Idskenhuizen naar het museumterrein, waar het is ingericht als een 18e eeuws
arbeidershuisje.
Egbert Douwes verhuisde overigens al jong naar Joure. Als jonge man monsterde hij aan op een
kofschip en verdiende daarmee goed geld. Hij trouwde met Akke Thijssens en begon met haar een
winkeltje aan de Midstraat in koffie, thee, tabak en andere ‘koloniale waren’. Dat was het begin van
het bedrijf Douwe Egberts.

Het geboortehuisje van Egbert Douwes uit Idskenhuizen is afgebroken en in Museum Joure weer
helemaal opgebouwd en ingericht in de stijl van de 18e eeuw.
De naamgever van Douwe Egberts
In 1755 kreeg Egbert een zoon. Traditiegetrouw werd de oudste zoon vernoemd naar zijn opa en
werd het een Douwe, meestal aangeduid als Douwe Egberts (de zoon van Egbert).
Douwe Egberts breidde het bedrijf van zijn vader uit tot een grossierderij (een soort ‘groothandel’,
een winkel met een grote opslag die kleine winkels in de regio van voorraad voorzag). Hij deed dat
onder zijn eigen naam: Douwe Egberts en was daarmee de naamgever van het latere wereldconcern.
In 1806 overleed Douwe Egberts onverwacht. Zijn tweede vrouw Lysbeth zette het bedrijf door
onder de naam ‘Weduwe Douwe Egberts’ (dat was gebruikelijk in die tijd, denk maar eens aan het
bekende berenburgmerk ‘Weduwe Joustra’).
De naam Douwe Egberts lijkt uit een voor- en achternaam te bestaan, maar dat klopt dus niet.
Egberts staat voor ‘de zoon van Egbert’. Toen in 1811 iedereen van de toenmalige regering (die
onder toezicht stond van Napoleon) in Nederland een achternaam moest aannemen, koos Lysbeth
voor ‘De Jong’ aan. De nazaten van de oude Douwe Egberts hebben als achternaam De Jong.
C.J. de Jong, ‘tweede stichter’ van Douwe Egberts
In 1889 kreeg één van de nazaten van Douwe Egberts de teugels in handen van de grossierderij. Hij
wordt wel de ‘tweede stichter’ van Douwe Egberts genoemd, hij was een echte ondernemer die met
veel energie en slimme ideeën het bedrijf liet uitgroeien . Omstreeks 1900 waren alle
handelsactiviteiten nog geconcentreerd aan de Midstraat. Cornelis Johannes breidde het aantal
afnemers uit door meerdere reizigers aan te stellen, die verder het land introkken. Douwe Egberts
kreeg steeds grotere naamsbekendheid.

In de jaren daarna groeit Douwe Egberts steeds uit zijn jasje. De werkplaatsen en opslag achter en in
het woonhuis aan de Midstraat 99 worden al snel te klein en Cornelis Johannes laat dan een pakhuis
in zijn tuin bouwen (nu ook onderdeel van het museum). In 1912 wordt ook dat te klein en koopt hij
een fabriek net buiten Joure en in 1919 verplaatst hij zelfs een deel van de productie naar een locatie
in Joure. Later groeit het bedrijf zo sterk dat er ook locaties in het buitenland bij komen.
Verkoop aan Sara Lee
In 1978 verkoopt de familie De Jong, na zeven generaties, haar aandelen aan het Amerikaanse bedrijf
Sara Lee. Na de nodige splitsingen is het nu onderdeel van het concern Jacobs Douwe Egberts.

Chauffeurs en begeleiders
Binnenkort gaat u als chauffeur en/of begeleider mee met een groep leerlingen, die meedoen aan
het programma De Theefabriek. Hieronder vindt u de praktische informatie.
Wat is De Theefabriek, techniek in ontwikkeling?
Het programma De Theefabriek is een onderzoekprogramma in Museum Joure waarin kinderen op
een actieve en speelse manier kennis maken met koffie en thee. De leerlingen voeren in kleine
groepjes van 4 a 5 kinderen allerlei opdrachten uit. Bij elk groepje is een begeleider (dat bent u) mee.
Het programma duurt 1,5 uur. Dat is zonder de reistijd.
Locatie en routebeschrijving
Het programma De Theefabriek vindt plaats in Museum Joure.
Het adres van Museum Joure is:
Geelgieterijstraat 1-11,
8501 CA Joure.
Tel. 0513 – 41 22 83
Voor meer informatie: Kijk ook op onze website www.museumjoure.nl en onze Facebookpagina
Museum Joure.
U kunt de auto parkeren op het parkeerterrein op de Sinnebuorren. Daar is het vrij parkeren. Alleen
vlak voor de supermarkten geldt een blauwe zone (parkeerschijfzone). Dit wordt aangegeven.
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