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Eenheid in verscheidenheid  

Sinds mensenheugenis is de mens bezig met het maken van en luisteren naar verhalen. Het 
helpt kennis te verspreiden over sociale normen, gedrag en samenwerking. Zonder verhaal 
zou een samenleving niet kunnen functioneren. Daarom willen we er zeker van zijn dat 
iedereen het verhaal kent. Verhalen borgen de richtlijnen van een samenleving—een collectief 
bewustzijn. In een tijdperk van toenemende verdeeldheid en onzekerheid, die ervoor zorgen 
dat we verder van elkaar verwijderd raken, zoeken we naar onze persoonlijke verbinding met 
het collectieve. Maar wat als iemands verhaal niet past binnen de collectieve richtlijnen? Moet 
diegene zijn of haar verhaal aanpassen aan het universele? Óf zou het collectieve ideaal 
moeten veranderen opdat er meer ruimte ontstaat voor nieuwe en verschillende verhalen? 

Als studio assistent van Jennifer Tee heb ik kunnen zien hoe Tampan Tulip (2014–heden) een 
introspectieproces is over Tee’s eigen geschiedenis en identiteit. Haar grootvader van 
moederskant was tulpenhandelaar en haar eigen vader kwam op jonge leeftijd met zijn familie 
na de Tweede Wereldoorlog vanuit Indonesië per boot naar Nederland. De werken die ze 
maakt zijn echter nooit direct autobiografisch; naast familiegeschiedenis klinken er ook 
spirituele echo’s en politieke resonanties in door. Tee’s kunst laat zien hoe haar eigen 
geschiedenis en persoonlijke verhaal verweven zijn met de huidige tijdsgeest. Tee onderzoekt 
deze verbinding door zich te verdiepen in de geschiedenis en de technieken van haar 
materiaalgebruik.  

Voor haar materiaalonderzoek bezoekt Tee elk voorjaar Hortus Bulborum in Limmen om de 
ruime collectie historische voorjaarsbolgewassen te bestuderen voor haar serie collages 
Tampan Tulip.  Samen met de specialisten van Hortus Bulborum selecteert Tee verschillende 1

tulpen op basis van hun vormen, kleuren en historie. De tulp, op het eerste gezicht een 
vrolijke bloem die symbool staat voor de Nederlandse identiteit, kent tegelijkertijd een 

Figuur 1: Ieder voorjaar veranderen de bollenvelden het Nederlandse landschap in een kleurig streeppatroon. De 
kleurstroken doen denken aan een handgeweven tapijt. Foto: Ernst van Deursen. 
Figuur 2: Jennifer Tee doet sinds 2010 onderzoek naar tulpen. Ze brengt elk voorjaar een bezoek aan de Hortus Bulborum 
in Limmen om nieuwe tulpen uit te zoeken voor haar collages. Foto: Jennifer Tee. 



economische en een sociaal-politieke geschiedenis. De tulp werd vanuit het Ottomaanse Rijk 
(tegenwoordig Turkije) door Europese reizigers naar West-Europa geïmporteerd. 

De bloem werd het Nederlandse handelsmerk in de zeventiende eeuw.  Het was een periode 2

waarin de economie floreerde, die echter gepaard ging met kolonialisme: armoede, oorlog en 
mensenhandel. Nederlandse tuinbouwers, kooplieden en kunstenaars deden allemaal hun 
voordeel met de tulp. De gewilde bloem met een ongewone intense kleur van bloemblaadjes 
werd een iconisch statussymbool. Tussen 1634 en 1637 explodeerde de vraag naar de tulp 
zodanig dat het ook wel de jaren van de Tulpenmanie genoemd worden. De tulpenbollen 
werden in deze tijd net zo duur als een Amsterdams grachtenpand. De exorbitante inflatie 
werd veroorzaakt door een tulp met een gevlamd kleurenpatroon in de bloemblaadjes: De 
Rembrandt tulp.  In 1928 werd ontdekt dat het vlammende patroon werd veroorzaakt door een 3

mozaïekvirus.  Deze met virus besmette tulpen zijn veel vastgelegd in stillevens, bijvoorbeeld 4

door Maria van Oosterwijck (1630–1693) en Rachel Ruysch (1664–1750). Bloemstillevens 
stonden mogelijk voor vergankelijkheid, maar waren ook een symbool van bewondering voor 
de schepping.   
 

In Tee’s ontwerp van figuren en patronen transformeert Tampan Tulip een driedimensionaal 
kleurenraster van tulpen naar platte eenheden van gedroogde tulpenblaadjes. Het ontwerp is 
geïnspireerd op kleine, vierkante, geweven tampan scheepsdoeken afkomstig uit de Lampung 
regio van Zuid-Sumatra, Indonesië.  In 2016 bezocht Tee het Lampunggebied voor haar 5

onderzoek naar de verloren Indonesische weefkunst. Tee’s interesse voor weeftechnieken is al 
sinds 2009 aanwezig in haar werk, waarin ze gebruik maakt van geweven en gebreide 
vloerkleden die functioneren als sculpturen of als podium voor performances.  Haar ervaring 6

Figuur 3: De bloembladen van deze tulp vertonen het gevlamde kleurpatroon dat kenmerkend is voor de Rembrandt tulp. 
Tegenwoordig worden deze tulpen gekweekt en hebben ze niet meer het mozaïekvirus dat voorheen het patroon 
veroorzaakte. Elke tulp heeft een naam. Deze tulp heet Rubens. Foto: Jennifer Tee. 
Figuur 4: De grote variëteit aan tulpen van dit jaar die het kleurenpalet vormen van Tampan Tulip (2020). Foto: Jennifer 
Tee. 



zet zich voort in Tampan Tulip. Geïnspireerd door de oude lokale weeftechnieken en tradities, 
verwijst de serie collages naar oude wandtapijten die we nu zouden kunnen ‘omschrijven als 
cinematografisch: verhalend en symbolisch tegelijk’.   7

 

De tampan scheepsdoeken zijn gedateerd tussen 1700 en 1800 en verbeelden in een 
harmonieuze, symmetrische en een bijna klassieke vormentaal een schip met menselijke 
figuren, dieren en objecten, met daarop een mast die zich vertakt in een levensboom omringd 
door ornamenten.  De scheepsdoeken werden waarschijnlijk gebruikt bij overgangsrituelen en 8

ceremonies bij belangrijke momenten in de levenscyclus; ze vormden een verbinding met de 
spirituele wereld. De weergegeven schepen kunnen bestempeld worden als ‘schepen van de 
dood’,  maar het motief suggereert waarschijnlijk zelf ook een overgangsrite, dat een passend 9

ontwerp is bij geboorte-, besnijdenis-, huwelijks- en overlijdensceremonies, maar ook bij 
papadon ceremonies, waarin een persoon veranderde van sociale stand in de maatschappij.  10

De scheepsdoeken zouden daarom een belangrijke rol hebben gespeeld voor de mensen van 
Zuid-Sumatra als instruerende vormgeving voor de indeling van hun maatschappelijke en 
ceremoniële processies. De doeken fungeerden als een visuele weergave van sociale 
segmenten en daarmee de hiërarchische structuur van de maatschappij. De tampan staat voor 
transitie en structuur. Tijdens ceremonies werden de scheepsdoeken als familie-erfstukken aan 
elkaar doorgegeven en uitgewisseld. Deze traditie symboliseerde de meervoudige banden 
tussen de meestal door huwelijken verbonden stammen—een spirituele handeling die de 
samenleving aan elkaar bond.   11

Figuur 5: De Tampan Tulip-reeks ontwikkelt zich in de loop van de jaren. Er kunnen ieder jaar één of twee collages worden 
gemaakt. Voor elke collage worden de kleuren geselecteerd en neergelegd op het tekenpapier. Foto: Jennifer Tee.  
Figuur 6: Het maken van de collages van gedroogde tulpenblaadjes is tijdrovend en secuur werk, dat bovendien alleen in de 
lente kan worden gedaan. Foto: Jennifer Tee. 



Veel vragen blijven echter onbeantwoord. Zo meent textielhistoricus Matiebelle Gittinger dat 
de scheepsdoeken een kosmologisch systeem verbeelden: een bovenwereld en een 
onderwereld.  Deze bevindingen over de reconstructie van de Lampungwereld zijn echter 12

grotendeels gebaseerd op verhalen van buiten de regio.   13

Figuur 7: De patronen zijn ontleend aan de Indonesische tampans, kleine vierkante geweven doeken die werden 
uitgewisseld tijdens overgangsriten. Foto van een tampan, gemaakt door de textielhistoricus Mattiebelle Gittinger tijdens 
haar studiereis in 1970 en 1971, uit: Mattiebelle Gittinger, Splendid Symbols: Textiles and Tradition in Indonesia 
(Washington D.C.: The Textile Museum, 1979). 
Figuur 8: Het hoofdmotief van de tampan is een schip met een mast die in veel gevallen uitloopt in een levensboom, wat het 
idee oproept van de zielen van doden die een volgend leven tegemoet zeilen. Vaak is het schip opgedeeld in verschillende 
compartimenten, die de opbouw van een samenleving weerspiegelen. Afbeelding uit: Laurens Langewis en Frits A. Wagner, 
Decorative Art in Indonesian Textiles (Amsterdam: C.J.P. van der Peet, 1964), 94. 

Figuur 9: Tee reisde in 2016 naar Lampung, een gebied op Zuid-Sumatra in Indonesië, om onderzoek te doen naar de 
scheepsdoeken. De weeftechniek is lang geleden verloren gegaan, maar het viel haar op dat het motief van het schip ook nu 
nog overal in het gebied opvallend vaak wordt gebruikt. Tegenwoordig borduren handwerkers hun patronen op bedrukt 
textiel. Foto: Lisa Boersen. 
Figuur 10: Het Lampunggebied kent een lange geschiedenis als smeltkroes van culturen. Vanwege de gunstige ligging aan 
een belangrijke handelsroute kwam er een grote migratiegolf op gang naar het eiland vanuit de omringende archipel en 
zelfs andere continenten. Wat het eiland zo rijk en aantrekkelijk maakte, waren de bloeiende handel in peper en de rijke 
visgronden. Foto: Jennifer Tee. 



De daadwerkelijke redenen waarvoor deze betoverende doeken werden bedacht, evenals de 
werkelijke iconografie én het verval van de weeftechniek, blijven giswerk. Beelden en 
objecten van de vroege Lampungcultuur die zouden helpen om de betekenis op te helderen 
zijn zo goed als verdwenen. Onze kennis van de cultuur en haar beeldtaal blijven dus 
speculatief en gebaseerd op brede visuele en etnografische parallellen met andere, beter 
bekende samenlevingen. 

Op Zuid-Sumatra is sinds mensenheugenis veel migratie geweest, omdat het eiland aan een 
eeuwenoude handelsroute ligt. De Lampungregio heeft een rijke geschiedenis die is 
vervlochten met culturele, religieuze en artistieke tradities uit verschillende tijden en 
gebieden. De tampan zou een weerspiegeling kunnen zijn van die omgeving met zo’n 
rijkgeschakeerd collectief cultureel geheugen. Vanaf 2000 v. Chr. brachten de Austronesische 
en de Dongson culturen, vanuit omliggende eilandengroepen, China en Taiwan, hun sociale 
normen, religieuze structuren en artistieke beeldtaal mee. Later brachten ook Hindu-Indiaase 
en Islamitische migranten hun culturen met zich mee. De Lampungregio heeft de rijkdom aan 
textiel en de groei van weefkunst te danken aan deze culturele migratiestromingen.   14

Vanaf de zeventiende eeuw deden Europeanen hun intrede vanwege de rijke pepergewassen in 
het Lampunggebied.  Ten tijde van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie werd Lampung 15

een belangrijke handelspost vanwege de peperhandel. Nederland zat van 1668 in Lampung en 
overheerste vanaf 1808 het hele gebied.  De handel onder het bewind van de VOC ging 16

gepaard met genocide, uitbuiting en corruptie; slaven werden verscheept, tewerkgesteld en 
verhandeld.  De slavenhandel en slavernij tijdens het Nederlandse koloniale bewind in 17

Figuur 11: De scheepsdoeken gaan over overgangsriten en 
levenscyclusrituelen: ze vormden een verbinding met de 
geestenwereld. Begrafenisrituelen en reïncarnatie spelen 
een belangrijke rol in alle overgangsriten: geboorte, 
besnijdenis, huwelijk en begrafenisceremonieën. Foto: 
Jennifer Tee. 
Figuur 12: De schepen op de tampan scheepsdoeken 
worden bemand door mensen, dieren en planten, die 
allemaal tijdens en na hun leven meerdere 
overgangsmomenten kennen. Foto: Jennifer Tee. 



Nederlands-Indië is tot op heden ‘een grote, onbekende pijler waarop het destijds imposante 
VOC-imperium mede was gebouwd’.  Ondanks de formele afschaffing van slavernij in 1860 18

in Nederlands-Indië, heeft deze praktijk zich nog een lange tijd doorgezet tot in de eerste paar 
decennia van de twintigste eeuw.  19

 

Tee koos ervoor om in de Tampan Tulip collages van 2020 haar verhaal te vertellen over 
reizen, handel en migratie. De motieven verwijzen naar het natuurlijke proces van 
voortbeweging in het leven van mensen, planten en dieren. De verschillende compartimenten 
van het scheepsmotief refereren aan een ongelijke en verdeelde structuur in de maatschappij. 
Daarnaast verwijst het scheepsmotief naar de spirituele reis na de dood; een donker 
hedendaags commentaar op de migratieproblematiek in Europa en de vele mensenlevens die 
verloren gaan tijdens de overzeese oversteek naar Europa.   20

Een overgangspassage van een individu of een maatschappij brengt angst, kwetsbaarheid en 
ontwrichting met zich mee. Een tampan bood daarbij bescherming, stabilisatie en structuur; 
een spirituele reddingsboot die het individu en de gemeenschap op een veilige manier door 
een onzekere tijd leidt en in de transitie van de ene naar de andere stabiele periode brengt. De 
vraag die gesteld kan worden in een tijdperk van groeiende verdeling en ongelijkheid is: wat 
brengt ons in deze tijd stabiliteit? Welk verhaal brengt ons weer samen? Waaraan houden we 
ons krampachtig vast of wat dreigt uit het oog te verloren te worden? 

 Figuur 13. Jennifer Tee, Tampan Ship of Souls, 2016. Collage van tulpenblaadjes op papier, 190 x 170 cm. 
Met dank aan Galerie Fons Welters en de kunstenaar 
Figuur 14: Jennifer Tee, Tampan Natural System of Souls, 2019. Collage van tulpenblaadjes op papier, 186 x 165 cm. Met 
dank aan Galerie Fons Welters en de kunstenaar.



Tampan Tulip moedigt aan om kritisch gelezen te worden vanuit verschillende afstanden, 
tijden en verhalen. Het werk dat van een afstand een schouwspel van figuren en lijnen laat 
zien, biedt ook een nadere beschouwing waarin zich de details zullen onthullen van zowel het 
materiële karakter als de spirituele beelden. Niet alleen de lezing van het werk zal in de loop 
van de tijd veranderen, maar ook het werk zelf zal transformeren. De gedroogde 
tulpenblaadjes laten een manier zien om schoonheid vast te houden en de geschiedenis te 
bewaren. Dit komt overeen met de bloemstillevens van de zeventiende eeuw die 
vergankelijkheid van het leven symboliseren. Maar deze collages hebben een tijdelijk bestaan: 
de blaadjes zullen verwelken, hun kleur verliezen en uit elkaar vallen. Het werk van Tee laat 
juist zien dat een verhaal aan constante verandering onderhevig is—het beweegt voort, het 
verbindt mensen en het versplintert in historie, cultuur en omgeving. De dynamische aard van 
verhalen vraagt om verscheidenheid te laten spreken. 

Chala Westerman (1993) volgt de MA Contemporary Art History aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. De afgelopen maanden werkte ze mee als studio assistent van Jennifer Tee aan 
o.a. Tampan Tulip. Haar eigen culturele achtergrond zorgt ervoor dat ze zich verbonden voelt 
met Tee’s werk. Chala’s onderzoeksinteresse ligt bij identiteitsvraagstukken en de 
representatie van het digitale tijdperk. 

Figuur 15: Jennifer Tee, Tampan Ship of Souls #2, 2020. Collage van tulpenblaadjes op papier, 188 x 172 cm. Met dank aan 
Galerie Fons Welters en de kunstenaar. 
Figuur 16: Jennifer Tee, Tampan the Collected Bodies, 2020. Collage van tulpenblaadjes op papier, 184 x 135 cm. Met 
dank aan Galerie Fons Welters en de kunstenaar.



Voetnoten
 Stichting Hortus Bolborum conserveert sinds 1924 historische voorjaarsbol- en knolgewassen in Limmen. Het 1

heeft als enige tuin ter wereld een ruime collectie van 4500 verschillende historische voorjaarsbolgewassen. 
Sommige bloemenbollen dateren zelfs uit de zestiende eeuw, die niet of nauwelijks nog commercieel gekweekt 
worden.

 Tulpen komen van oorsprong in het wild voor in Noord-Afrika en van Zuid-Europa tot aan het noordwesten 2

van China. Uiteindelijk bereikte de bloem het Ottomaanse Rijk. Tulp komt van tulipa en was de lokale naam 
voor een tulband. Paleistuinen van rijke sultans in het Ottomaanse Rijk stonden vol met tulpen.

 De Rembrandt tulpen zijn vernoemd naar de Nederlands schilder Rembrandt van Rijn, hoogstwaarschijnlijk 3

refereert de naam aan zijn verftoets. De Rembrandt tulpen die gebruikt worden in Tampan Tulip zijn gekweekt 
en dus niet meer besmet met het virus. Peter C. Nijssen, ‘Rembrandt Tulpen’, https://www.nijssentuin.nl/nl/141-
rembrandt-tulpen, geraadpleegd op 18 mei 2020.

 Nijssen, ‘Rembrandt Tulpen’.4

 De doeken worden vanuit het Westen scheepsdoeken genoemd vanwege het veel voorkomende scheepsmotief 5

afgebeeld op de doeken. Er zijn drie verschillende benaming voor de scheepsdoeken, gerelateerd aan het type 
doek. De eerste is tampan; herkenbaar aan het kleine vierkante formaat. De tweede palepai; vaak is deze doek 
meer dan 3 meter lang en 1 meter breed. En de derde is tatibin; deze is ook smal in de breedte maar is niet langer 
dan 1 meter in de lengte. Matiebelle Gittinger, Splendid Symbols: Textiles and Tradition in Indonesia 
(Washington D.C.: The Textile Museum, 1979), 88.

 Het eerste werk was Crystalline Floorpiece / Red (2009), tentoongesteld in De Hallen (Haarlem, Nederland). In 6

2010 werd Star-Crossed geëxposeerd in de Wereld Expo in Shanghai, gecureerd door Witte de With (Rotterdam, 
Nederland). Gridding Sentences (2011) en Star-Crossed 2 (2012) waren beide te zien in het Stedelijk Museum 
Amsterdam. In 2013 was Rugs & Bones te zien in La Loge (Brussel, België).

 Zoë Gray, ‘A Tapestry of Rich and Royal Hue’, in The Soul in Limbo, red. Jennifer Tee en Hilde de Bruijn 7

(Amsterdam: Roma Publications, 2015), 139. Vertaling door auteur.

 Susan Rodgers, ‘On Exhibiting Transnational Mobilities: Museum Display Decisions in “Gold Cloths of 8

Sumatra”’, Museum of Anthropology 35, nr. 2 (2012): 115–135. 
Rond 1900 zijn de scheepsdoeken en de weeftechniek verdwenen. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door de 
instorting van de peperhandel waardoor veel doeken werden verkocht aan reizigers of vermaakt tot kleding. 
Daarnaast is de samenleving grotendeels islamtisch en is de hiërarchische papadon structuur verdwenen uit de 
Lampungmaatschappij. Tevens was er in 1883 een vulkaanuitbarsting van de Krakatau. Zie Toos van Dijk en 
Nico de Jonge, Ship Cloths of the Lampung South Sumatra (Amsterdam: Galerie Mahubay, 1980), 9–10.

 In het bronzen tijdperk werd het scheepsmotief 'the ship of death' geintroduceerd in Indonesie door de Dongson 9

cultuur uit Vietnam. Van Dijk en De Jonge, 51.

 Tijdens de papadon ceremonies werden schepen op wielen gebruikt als ceremoniele wagens. Deze schepen 10

noemden ze proa andak of proa garuda. Bovenop zat een neushoornvogel. Aan de linker en rechter kant stond 
een mast gedecoreerd als bomen. En deze ‘bomen’ waren versierd met munten, schelpen en vlaggen. Van Dijk en 
De Jonge, 34–35.

 Gittinger, 88.11

 Mattiebelle Gittinger was de eerste onderzoeker die in 1970 een studiereis maakte naar de Lampungregio om 12

onderzoek te doen naar de tampan. In haar thesis A Study of the Ship Cloths of South Sumatra: Their Design and 
Usage (1972) schetst Gittinger wat de samenleving zich kon herinneren over de rol van tampan in hun 
maatschappij, maar de exacte oorsprong van de tampen bleef onduidelijk. Daarnaast kon niemand zich de oude 
weeftechniek herinneren. Door het veldwerk van Gittinger hebben we meer informatie over de tampan verkregen 
die op zeer kleine schaal werd gebruikt in de Lampungmaatschappij. Van Dijk en De Jonge, 1.

 Het motief van de neushoornvogel zou een kosmologisch symbool zijn voor de bovenwereld. Deze symboliek 13

is ontleend van de Ngaju Dayak cultuur op Borneo, Indonesië. Daarnaast geeft Gittinger geen beschrijving van 
wat de boven- en onderwereld betekenen. Bestaat de kosmos alleen uit twee delen, hemel en aarde, of zoals in 
andere culturen uit drie delen; boven-, middel- en onderwereld. En welke werelden worden door de 
scheepsdoeken afgebeeld? Van Dijk en De Jonge 1980, 36.

https://www.nijssentuin.nl/nl/141-rembrandt-tulpen
https://www.nijssentuin.nl/nl/141-rembrandt-tulpen


 Van Dijk en De Jonge, 14–15.14

 De productie van peper was zeer belangrijk voor de Lampungregio. De lokale economie was hier grotendeels 15

op gebouwd. Ook de visserij was een belangrijk onderdeel van de economie. Voor de Nederlandse intrede werd 
de peperhandel vanuit West-Java gereguleerd door lokale vorsten. Van Dijk en De Jonge, 16; Gittinger, 79.

 Van Dijk en De Jonge, 14.16

 Uit onderzoek blijkt dat de VOC tijdens haar bestaan naar schatting tussen de zeshonderdduizend en meer dan 17

een miljoen slaven heeft verscheept, tewerkgesteld en verhandeld. In Nederlands-Indië, werden de slaven 
gebruikt voor de opbouw, instandhouding én uitbreiding van het VOC-imperium. Daarnaast werden slaven ook 
door particulieren gekocht, verkocht en ingezet voor diensten in huis en op de plantage. Reggie Baay, ‘Over deze 
Nederlandse slavernijgeschiedenis hebben we het nooit’, De Correspondent, 19 oktober 2017, https://
decorrespondent.nl/7479/over-deze-nederlandse-slavernijgeschiedenis-hebben-we-het-nooit/2875454899416-
c1a34e1a.

 Baay, ‘Over deze Nederlandse slavernijgeschiedenis hebben we het nooit’.18

 ‘Uiterlijk op den 1sten Januarij 1860 is de slavernij in geheel Nederlandsch-Indië afgeschaft.’ Echter, de vrees 19

voor politieke onrust onder de lokale vorsten en grootgrondbezitters, maar met name de kennis dat het vrijkopen 
van deze tot slaaf gemaakten geld zou kosten, weerhielden de achtereenvolgende Nederlandse regeringen ervan 
daadwerkelijk een einde te maken aan de slavernij in deze kolonie tot aan het begin van de twintigste eeuw. 
Baay, ‘Over deze Nederlandse slavernijgeschiedenis hebben we het nooit’.

 Telefoongesprek met Jennifer Tee, 29 mei 2020.20

https://decorrespondent.nl/7479/over-deze-nederlandse-slavernijgeschiedenis-hebben-we-het-nooit/2875454899416-c1a34e1a
https://decorrespondent.nl/7479/over-deze-nederlandse-slavernijgeschiedenis-hebben-we-het-nooit/2875454899416-c1a34e1a
https://decorrespondent.nl/7479/over-deze-nederlandse-slavernijgeschiedenis-hebben-we-het-nooit/2875454899416-c1a34e1a

