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Het gaat om het bewustzijn,
tijdens het schrijven van een
tekst en maken van een
tentoonstelling, dat bepaalde
onderwerpen en woorden
voor sommige mensen als
pijnlijk, discriminerend en/of
kleinerend kunnen worden
ervaren.
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Schrijfproces van een inclusieve tekst
DOOR

Iris Harpman
Er is niet één vaste oplossing voor HHQPXVHXPRPLQFOXVLHYHUWH]LMQ7RFK
NDQJH]HJGZRUGHQGDWZDQQHHUHHQPXVHXPLQ]LMQWHQWRRQVWHOOLQJVWHNVW
UHNHQLQJKRXGWPHW]LMQSXEOLHNGRRUKHWZRRUGJHEUXLNHQGHSHUVSHFWLHYHQ
]RUJYXOGLJWHNLH]HQHQDDQWHSDVVHQKHWRSGH]HPDQLHUGHLQFOXVLYLWHLW
SUREHHUWWHYHUEHWHUHQ(HQWHNVWZDDUELMKHWWDDOHQZRRUGJHEUXLNYRRUGH
PHHVWHPHQVHQSUHWWLJDDQYRHOWNDQGDDURPZRUGHQJH]LHQDOVHHQ
LQFOXVLHYHWHNVW(HQLQFOXVLHYHWHNVWLVHFKWHUQLHWKHWEHJLQQRFKKHW
HLQGUHVXOWDDW2RNKHWVFKULMISURFHVYRRUDIJDDQGWLMGHQVHQQDKHW
VFKULMYHQYDQGHWHNVWNDQHUYRRU]RUJHQGDWKHWPXVHXPHQGLHQVWHNVWHQ
LQFOXVLHYHUNXQQHQ]LMQ,QGLWHVVD\]DOGDDURPZRUGHQJHNHNHQQDDUKHW
JHKHOHSURFHVHQZHONHVWDSSHQHHQPXVHXPNDQQHPHQRPGLWSURFHVWRW
HHQLQFOXVLHYHUUHVXOWDDWWHODWHQOHLGHQ
Acties voorafgaand aan het schrijven
$OOHUHHUVWNDQKHWPXVHXPHHQZHUNJURHSRSVWHOOHQYRRUKHWPHHGHQNHQ
DDQHQKHW PHH VFKULMYHQYDQGHLQFOXVLHYHWHNVWHQ+HWLVYDQEHODQJGDW
GH]HJURHSRSJHVWHOGZRUGWYRRUDIJDDQGDDQKHWVFKULMYHQRPGDWHURRNDO
ELMKHWRQWZHUSHQYDQHHQWHQWRRQVWHOOLQJEHODQJULMNHNHX]HVZRUGHQ
JHPDDNWRYHUGHthema’s en de objecten'Hgekozen thema’s en objecten
NXQQHQYRRU]RZHOH[FOXVLHDOVLQFOXVLH]RUJHQZDQQHHU]LMZHORIQLHW
ZRUGHQWRHJHYRHJGDDQGHWHQWRRQVWHOOLQJ+HWLVMXLVWGDDURPLQGLW
EHJLQVWDGLXPEHODQJULMNRPHHQZHUNJURHSRSWHVWHOOHQ,QGH]HZHUNJURHS
]LWWHQLQLHGHUJHYDOGHWHQWRRQVWHOOLQJVPDNHUVHQGHFRQVHUYDWRU HQ PDDU
RRNGHHGXFDWLHFRPPXQLFDWLHHQPDUNHWLQJDIGHOLQJ'H]H
ODDWVWJHQRHPGHDIGHOLQJHQNXQQHQGRRUKXQYDNNHQQLVPHHGHQNHQYDQXLW
GHEH]RHNHUVHQGLHQVEHKRHIWHV+HWLVWHYHQVZDDUGHYRORPSHUVRQHQWH
VSUHNHQHQWHEHWUHNNHQEXLWHQGHRUJDQLVDWLHGLHYHHOPHWKHWRQGHUZHUS
KHEEHQHQRIGHVNXQGLJ]LMQRSGLWRQGHUZHUSYDQGHWHQWRRQVWHOOLQJ]RDOV
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YHUWHJHQZRRUGLJHUVYDQHHQJHPHHQVFKDSHQZHWHQVFKDSSHUV:DQQHHUHU
HHQNHX]HLVJHPDDNWZLHHULQGHZHUNJURHSNRPHQHQGH]H
JURHSHQPHQVHQ]LMQJHFRQWDFWHHUGNDQGHZHUNJURHSVDPHQ
ELMHHQNRPHQRPYUDJHQWHVWHOOHQDOV:HONHYHUKDOHQ, thema’s,
SHUVSHFWLHYHQHQREMHFWHQ]RXGHQLQGHWHQWRRQVWHOOLQJHQLQGLHQVWHNVWHQ
PRHWHQNRPHQWHVWDDQHQZHONHMXLVWOLHYHUQLHW":DWLVHUEHODQJULMNGDW
HUYHUWHOGZRUGWELMGLWRQGHUZHUS":HONHZRRUGHQZRUGHQDOV RQ SUHWWLJ
HUYDUHQDOVGLHYRRUHHQSDUWLMRIJURHSZRUGHQJHEUXLNW"

Acties tijdens het schrijven
1DDUDDQOHLGLQJYDQHQNHOHLQWHUYLHZVPHWPXVHXPSURIHVVLRQDOVHQGH
SXEOLFDWLHV:RUGV0DWWHU,HQ*XLGHOLQHVRQ'HDOLQJZLWK&ROOHFWLRQVIURP

&RORQLDO&RQWH[WVYDQGH'HXWVFKHU0XVHXP%XQG]LMQHUHQNHOHNHX]HVHQ
DFWLHVJHYRQGHQGLHWLMGHQVKHWVFKULMYHQYDQPXVHXPWHNVWHQRYHUZRJHQ
NXQQHQZRUGHQRPKHQLQFOXVLHYHUWHODWHQ]LMQ

3HUVSHFWLHI
+HWSHUVSHFWLHIGDWGHJHQHGLHGHPXVHXPWHNVWVFKULMIWNLHVWLVDOOHUHHUVW
HUJEHODQJULMN+HWJHEUuiken van ‘wij’, ‘zij’, ‘ons’ en ‘hun’ in een tekst JHHIW
DDQGDWGHVFKULMYHUHHQEHHOGPHHQWWHKHEEHQYDQZLH]LMQSXEOLHNLV
0DDUNORSWGDWHQZLH]LMQGDW"(QZLHQLHW"+HWLVGDDURPEHWHURP
ZRRUGHQDOVGH]HWHPLMGHQHQGDDUPHHGHWHNVWWHQHXWUDOLVHUHQ]RGDWHU
UHNHQLQJJHKRXGHQZRUGWPHWHHQGLYHUVSXEOLHNHQGHYHHOKHLGDDQ
SHUVSHFWLHYHQGLH]LM NXQQHQ KHEEHQ


3ODDWVHQLQWLMG
:DQQHHULHWVLQKHWYHUOHGHQ]RZDVEHWHNHQWGDWQLHWSHUVHGDWGH
JURHS PHQVHQGLHKHWEHWUHIWGLWQRJ]RGRHQLQKHWKHGHQ2PYHUZDUULQJ
WHYRRUNRPHQLVKHWYDQEHODQJRPGHWHJHQZRRUGLJHHQYHUOHGHQWLMGRS
HHQPDQLHUWRHWHSDVVHQGLHGHEHWUHIIHQGHJURHSLQGHKXLGLJHWLMGQLHW
EXLWHQVOXLW+HWZRUGWGDDURPDDQJHUDGHQRPKHWOLHYHUWHYHUZRRUGHQDOV
YURHJHUdeed groep … het zus, in 2019 doet groep … het zo.
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9HUNOHLQZRRUGHQ
+HWJHEUXLNHQYDQHHQYHUNOHLQZRRUGNDQLPSOLFHUHQGDWLHWVPLQGHUZDDUG
LV$DQJHUDGHQZRUGWGDDURPRPHHUVWJRHGQDWHGHQNHQYRRUDIJDDQGDDQ
KHWJHEUXLNHQYDQHHQYHUNOHLQZRRUGRIGLWLQGLHVLWXDWLHNDQ



,QGLYLGXHQJURHSHQHQODQGHQ

%LMKHWJHEUXLNHQYDQQDPHQYRRULQGLYLGXHQODQGHQHQRIJURHSHQ]LMQHU
HHQDDQWDODVSHFWHQGLHRYHUZRJHQNXQQHQZRUGHQ3UREHHUDOOHUHHUVWGH
WHUPWHJHEUXLNHQGLHKHWLQGLYLGXGHJURHSHQRIKHWODQG]HOIRRNJHEUXLNW
HQUHVSHFWYROYLQGW9UDDJDDQGHEHODQJKHEEHQGHSDUWLMHQLQGH
WHQWRRQVWHOOLQJVZHUNJURHSPHWZHONZRRUG]LMKHWSUHWWLJ]RXGHQYLQGHQRP
GHJURHSRPVFKUHYHQWH]LHQRIJHHIGHJURHSGHHLJHQQDDPWHUXJLQGLHQ
GLHEHNHQGLV3UREHHUGDDUQDDVWELMODQGHQVWHUHRW\SHULQJWHYHUPLMGHQ
'HQNELMYRRUEHHOGDDQGH&KLQH]HQ6FKULMIKLHUELMOLHYHUGHPHQVHQXLW
&KLQD:HHVWHYHQVLQGLHQPRJHOLMN]RVSHFLILHNDOVNDQZDQQHHUKHW
DDQNRPWRSKHWEHQRHPHQYDQLQGLYLGXHQRIODQGHQLQSODDWVYDQJURHSHQ
PHQVHQHQJHELHGHQLQGHZHUHOG6FKULMIbijvoorbeeld liever ‘een persoon
uit Ghana’ in plaats van ‘een persoon uit Afrika’, tenzij die specificatie niet
EHNHQGLV(UNHQGDDUQDDVWRRNLQGHWLWHOGHDDQZH]LJKHLGYDQQLHWZLWWH
PHQVHQ:DQQHHUGHQDPHQYDQGHPHQVHQEHNHQG]LMQODDWGH]HGDQRRN
]LHQLQGHWLWHO=RDOVKLHUYRRUDOZHUGEHVFKUHYHQZHHV]RVSHFLILHN
PRJHOLMN$OVHUELMHHQZRRUGJHWZLMIHOGZRUGWNDQGHZRRUGHQOLMVWYDQ

:RUGV0DWWHUJHUDDGSOHHJGZRUGHQ'HWHNVWNDQRRNdoor collega’s, HHQ
NODQNERUGJURHSHQRIEHODQJHQSDUWLMHQZRUGHQJHFRQWUROHHUG


'DDUQDDVWNDQKHWRYHUZRJHQZRUGHQRPGHEHODQJKHEEHQGHSDUWLMHQHQ
LQGLYLGXHQWHNVWHQWHODWHQ PHH VFKULMYHQ'LWNDQHUYRRU]RUJHQGDWHUHHQ
QLHXZHLQYDOVKRHNNRPWLQGHWHQWRRQVWHOOLQJZDDUZHOOLFKWHHUGHUQLHWDDQ
JHGDFKWZDV
Acties naast de inclusieve tentoonstelling(stekst)
,QWHQWRRQVWHOOLQJVWHNVWHQSDVWYDDNQLHWDOOHLQIRUPDWLHRPGDWKHW
ZRRUGHQDDQWDOEHSHUNWLVen het onderwerp eigenlijk veel breder is dan één
WHNVWNDQRPYDWWHQ(U]LMQHQNHOHDFWLHVGLHRYHUZRJHQNXQQHQZRUGHQRP
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WH]RUJHQGDWYHUKDOHQHQSHUVSHFWLHYHQQLHWYHUGZLMQHQ


'LVFODLPHU
2SHQKHLGQDDUGHEH]RHNHUVWRHRYHUGHNHX]HVGLHHU]LMQJHPDDNWNDQ
YRRUPHHUEHJULS]RUJHQ,QGHWHQWRRQVWHOOLQJNDQGDDURPGHEHVOLVVLQJ
gemaakt worden om een ‘dLVFODLPHU’ te plaatsen mocht er KHWLGHH]LMQGDW
EHSDDOGHNHX]HVYRRUGHWHQWRRQVWHOOLQJVWHNVWHQPHHUWRHOLFKWLQJ
EHKRHYHQ+LHULQNXQQHQNHX]HVRYHUWKHPDWLVHULQJSHUVSHFWLHYHQHQRI
ZRRUGNHX]HVZRUGHQEHOLFKW


5DQGSURJUDPPHULQJ
+HWLVGDDUQDDVWPRJHOLMNRPPHHUYHUKDOHQHQSHUVSHFWLHYHQWHWRQHQ
GRRUHHQUDQGSURJUDPPHULQJ]RDOVHHQURQGOHLGLQJRSWH]HWWHQQDDVWGH
WHQWRRQVWHOOLQJ(HQURQGOHLGHUHQGLHQVGHHOQHPHUVNXQQHQLQHHQ
URQGOHLGLQJKXQHLJHQSHUVSHFWLHYHQWRHYRHJHQDDQGHDOEHVWDDQGH
LQIRUPDWLHLQGHWHQWRRQVWHOOLQJVWHNVW

Benodigde activiteiten na het inclusieve schrijfproces
(HQHYDOXDWLHLVVRPVHHQVWDSGLHRYHUJHVODJHQZRUGWQDGDWGH
WHQWRRQVWHOOLQJHHQPDDOJHRSHQGHQJDDQGHLV'HVDOQLHWWHPLQLVGLWHHQ
YDQGHEHODQJULMNVWHVWDSSHQLQKHWJHKHOHSURFHVHQQRRG]DNHOLMNLQHHQ
FRPSOHWHYHUEHWHUF\FOXV*DGDDURPRSQLHXZPHWGHNODQNERUGJURHS
EHODQJKHEEHQGHSDUWLMHQHQPXVHXPPHGHZHUNHUVVDPHQ]LWWHQRPWH
NLMNHQZDW]LMYDQKHWSURFHVKHEEHQJHYRQGHQ+DGGHQ]LMWRHQ]LMDDQGH
VDPHQZHUNLQJEHJRQQHQZHOOLFKWHHQDQGHUHXLWNRPVWYHUZDFKW":DW
]RXGHQ]LMJUDDJGHYROJHQGHNHHUDQGHUV]LHQLQKHWSURFHVLQGH
WHQWRRQVWHOOLQJHQLQGLHQVWHNVWHQ"'HHYDOXDWLHNDQFRPSOHHWJHPDDNW
ZRUGHQGRRURRNGHPXVHXPEH]RHNHUVWHYUDJHQZDW]LMHYHQWXHHOLQHHQ
YROJHQGH VRRUWJHOLMNH WHQWRRQVWHOOLQJJUDDJDQGHUVRIHUQRJELM]RXGHQ
ZLOOHQ]LHQ+LHUPHHNXQQHQGHEHQRGLJGHYHUEHWHUDFWLHVJHGHILQLHHUGHQ
WRHJHSDVWZRUGHQ'RRUDOGH]HVWDSSHQWH]DPHQNDQKHWVFKULMISURFHV
YRRUGHYROJHQGHWHQWRRQVWHOOLQJZRUGHQYHUEHWHUG
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$OPHWDOJDDWKHWRPKHWEHZXVW]LMQWLMGHQVKHWVFKULMYHQYDQHHQWHNVWHQ
PDNHQYDQHHQWHQWRRQVWHOOLQJGDWEHSDDOGHRQGHUZHUSHQHQZRRUGHQ
YRRUVRPPLJHPHQVHQDOVSLMQOLMNGLVFULPLQHUHQGHQRINOHLQHUHQGNXQQHQ
ZRUGHQHUYDUHQHet is oké om eens een woord te gebruiken in GHWHNVW
ZDDUYDQDFKWHUDIJHGDFKWZRUGWGDWZRRUGNDQYRRUVRPPLJHPHQVHQ
RQSUHWWLJDDQYRHOHQ+HWEHODQJULMNVWHLVGDWPHQ]LFKEHZXVWLVYDQGH
YHUDQGHULQJLQGHVDPHQOHYLQJGHJHVFKLHGHQLVHQGHJHVFKLHGHQLVYDQ
WDDOHQKRHPHQEHZXVWHURPNDQJDDQPHWKHWHIIHFWYDQGLH
YHUDQGHULQJHQ+HWVFKULMISURFHVYRRUDIJDDQGWLMGHQVHQQDKHWVFKULMYHQ
YDQHHQLQFOXVLHYHWHNVWNDQGLWEHZXVW]LMQYHUVWHUNHQ
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NOTITIES

(HIER KOMEN NOTIETIES, DEZE PAGINA NIET VERWIJDEREN SVP.)
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STEREOTYPEN
IN EEN OBJECT

Famille Noir Beeldje. China.
ca.1700-1720. Porcelein.
Scheepvaartmuseum Amsterdam.

Het Scheepvaartmuseum Amsterdam heeft in maart 2018
het Famille Noire beeldje gekocht op de TEFAF. Dit object
kan volgens het museum verhalen vertellen over stereotypering, vooroordelen, slavernij, de maritieme geschiedenis
en de overzeese handel. Het object kan verwijzen naar
de slavernij, omdat de figuur in het beeldje ketens om zijn
polsen, enkels en nek heeft zitten. Het beeldje bevat daarnaast een combinatie van Europese en Chinese stereotypes van omstreeks 1700-1720 van een ‘Afrikaans’ persoon. Dit is onder andere te zien aan de grote rode lippen,
opengesperde ogen, het kroesachtig haar en het gebrek
aan kleding. De stereotypering in het beeld kan voor gefrustreerde reacties zorgen. De beschrijving die naast het
Famille Noire beeldje komt te staan in toekomstige tentoonstellingen, zal daarom eigenlijk niet moeten suggereren
dat er nog steeds in Nederland zo’n stereotype bestaat
van mensen die uit het pluriforme continent Afrika komen.
Nadrukkelijk zal dus in de verleden tijd geschreven moeten
worden over dit stereotype, waarna het in de tegenwoordige tijd ontkracht moet worden. Maar ontkrachten van dit
stereotype is lastig, omdat er op dit moment in Nederland
nog een

gelijksoortig stereotype bestaat: Zwarte Piet. Hierbij komt
bij het museum de vraag of zij zich willen mengen in dit
laatste debat. Dat is een vraag die ik niet voor het museum
kan beantwoorden, maar waar zij hoe dan ook wel in de
tekst aandacht aan zullen moeten besteden. Daarnaast
schreef Anette Schmidt in Words Matter I al het volgende:

Door Afrika als een uniform geheel te presenteren
ontkennen we niet alleen de verschillen tussen de
vele natiestaten in dit werelddeel, maar negeren we
bovendien de vele gemeenschappen van de diaspora die inmiddels over de hele wereld verspreid
zijn geraakt. Hoewel deze gemeenschappen een
geschiedenis delen van gedwongen migratie en ontheemding zijn ze absoluut niet homogeen te noemen.
Niet alleen de opdrachtgever gebruikte bovendien stereotypering, maar ook de vervaardigers verwerkten in het
beeld stereotypes. In het beeld zit Boeddha-gerelateerde
symboliek zoals de grote oorlellen, de lotusbladen en het
derde oog. Ook dit stereotype van Boeddha zal in de tekst
aanbod moeten komen.
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In mijn interview met Sarah Bosmans, conservator van het Scheepvaartmuseum, heb ik de
vraag gesteld bij wat voor product zij baat zouden hebben. Hierop zei zij dat het museum
graag inclusief wil zijn, ook in zijn teksten. Het museum zou het daarom op prijs stellen als er
een product gemaakt kan worden waarin de volgende vraag beantwoord kan worden: Hoe
kan een museum dat inclusief wil zijn dit praktisch aanpakken? Naar aanleiding van mijn
onderzoek kan ik hier geen antwoord op geven, omdat inclusiviteit daarvoor een te groot
begrip is. Maar de vraag kan wel worden veranderd naar: Wat kunnen Nederlandse musea
die in het bezit zijn van erfgoed met een koloniaal verleden veranderen aan hun schrijfproces
om museumteksten inclusiever te maken?
Voor mijn beroepsproduct lever ik daarom twee essays in die in de publicatie Words Matter
2.0 komen te staan. In juni 2019 komt er namelijk waarschijnlijk een tweede versie van
Words Matter uit. In de eerste publicatie stonden essays van erfgoedprofessionals die hun
kennis en ervaring delen waarom het belangrijk is om zich bewust te zijn van zijn/haar
woordgebruik. Er is bekend dat zowel het Scheepvaartmuseum als museumprofessionals de
publicatie gebruiken. In het eerste essay zal ik mijn kennis delen naar aanleiding van mijn
onderzoek hoe het huidige schrijfproces bij musea inclusiever gemaakt kan worden. Hierbij
los ik dus het theoretische probleem/vraagstuk op van in ieder geval het
Scheepvaartmuseum, maar ook andere musea die over koloniaal erfgoed beschikken en/of
dit tentoonstellen, kunnen van dit advies gebruik maken.
De huidige Words Matter behandeld ook praktijkscenario’s. Hierom schrijf ik in mijn tweede
essay van maximaal een A4 hoe het Scheepvaartmuseum keuzes kan maken met betrekking
tot de woordkeuze voor de museumtekst bij het Famille Noire beeldje. Dit object zal vanaf
begin mei in de tentoonstelling met de huidige titel ‘Republiek aan zee’ komen te staan. Voor
deze tentoonstelling zal er een museumtekst gecreëerd moeten worden. In dit essay worden
voor deze tekst daarom eventuele problemen aangekaart en mogelijke oplossingen
aangeboden.
Er is gekozen om de vormgeving van Words Matter zoveel mogelijk aan te houden. Zo is er
het gelijksoortige lettertype Arial Nova Light, Sebino Medium en HelvLight gebruikt voor de
basistekst en koppen. De tweede essay is horizontaal in plaats van verticaal, omdat
praktijkvoorbeelden in de eerste Words Matter ook horizontaal getoond werden in de pdfversie. De tekst van de tweede essay is daarnaast in oranje, omdat de teksten van de
praktijkvoorbeelden in kleur waren gedrukt.
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