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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na reprezentaci LGBT vzorů v současné nizozemské literatuře 

pro děti a mládež. Práce vychází z teoretických studií zabývajících se vlivem čtení fikce na 

vývoj dětské emocionální a sociální gramotnosti a na snížení předsudků. Práce sleduje, jaká 

teoretická východiska byla použita při realizaci nizozemské kampaně Lees met andermans ogen 

a z ní vycházející iniciativy Queerboeken. Výsledky ukazují, že strategie použité k realizaci 

kampaní korespondují s teoretickými studiemi dokazujícími přímou souvislost mezi čtením 

fikce a rozvojem čtenářovy schopnosti rozpoznat, co si jiní lidé myslí a jak se cítí. Zároveň bylo 

dokázáno, že na základě knih doporučených kampaněmi lze docílit nepřímého 

meziskupinového kontaktu a podpořit tak akceptaci členů LGBT. Následná analýza primárního 

vzorku knih použitých v kampaních poukazuje na to, že knihy pro děti a mládež disponují 

literárními postupy, kterými lze podpořit rozvoj čtenářových kognitivních schopností a 

dopomoci tak ke snížení předsudků vůči LGBT. 

Klíčová slova: dětská literatura, LGBT, emocionální a sociální gramotnost 

 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the representation of LGBT role models in modern Dutch 

children’s literature. The thesis is based on theoretical studies dealing with the influence of 

reading fiction on development of children's emotional and social intelligence and the reduction 

of prejudice. The bachelor thesis examines the theoretical background used in the Dutch 

campaign Lees met andermans ogen and the initiative Queerboeken. The results show that the 

strategies used in the campaigns correspond with theoretical studies proving a direct link 

between reading fiction and development of reader's ability to recognize what other people 

think and how they feel. They also show that the books recommended by the campaigns, 

mediate the indirect intergroup contact and support the acceptance of LGBT members. The 

analysis of the primary sample of books used in the campaigns indicates that literary techniques 

used in children’s books support the development of reader's cognitive abilities and help in 

reducing prejudice against LGBT. 

Key words: children's literature, LGBT, emotional and social intelligence 

 

Abstract 

De bachelorscriptie richt zich op de representatie van LHBTI-rolmodellen in hedendaagse 

Nederlandse kinder- en jeugdboeken. De scriptie gaat uit van de theoretische studies die de 

invloed van lezen van fictie op de ontwikkeling van de emotionele en sociale intelligentie bij 



 
 

kinderen en jongeren en de vermindering van vooroordelen behandelen. De scriptie onderzoekt, 

welke theoretische aanpakken werden gebruikt tijdens de realisatie van Nederlandse campagne 

Lees met andermans ogen en het initiatief Queerboeken. De resultaten tonen dat de strategieën 

van de campagnes met de theoretische studies corresponderen die het directe verband tussen 

het lezen van fictie en de ontwikkeling van het vermogen van lezers om wat de andere mensen 

denken en hoe zij zich voelen te herkennen. Tegelijkertijd werd bewezen dat door de 

aanbevolen boeken van de campagnes het indirecte intergroup contact bereikt kan worden. Dat 

kan de acceptatie van LHBTI’s ondersteunen. De analyse van primaire bronnen stelt vast dat 

de behandelde kinder- en jeugdboeken over literaire procédé’s inzetten. Met behulp daarvan 

kan men de ontwikkeling van het cognitieve vermogen van lezer bevorderen en de vooroordelen 

tegenover LHBTI’s verminderen. 

Trefwoorden: kinderliteratuur, LHBTI, emotionele en sociale intelligentie  
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1. Inleiding 

 

Kan het lezen over een lammetje, dat zich een varkentje voelt, en over een teenager, 

die met ouderlijke vooroordelen tegenover zijn partnerkeuze worstelt, de lezers tot tolerantie 

opvoeden en tot een inclusievere samenleving bijdragen? Deze vraag behandel ik in mijn 

bachelorscriptie. Ik houd me bezig met de vraag in hoeverre de literatuur in staat is, als 

ondersteuningsmiddel voor de ontwikkeling van de emotionele en sociale intelligentie te 

fungeren. In deze scriptie wordt geanalyseerd, hoe de literatuur de kinder- of tienerlezer leert, 

andere beter te begrijpen en vooroordelen te verminderen. Deze vraagstelling wordt aan het 

voorbeeld van de Nederlandse campagnes Lees met andermans ogen en Queerboeken en twee 

voorbeelden van hedendaagse Nederlandse kinder- en jeugdboeken over LHBTI, die in het 

kader van de campagnes zijn ingezet, onderzocht. Voornamelijk interessant zijn de vragen: Hoe 

wordt de interactie tussen de tekst en de kinder- of tienerlezer bereikt? Welke literaire 

werkwijzen moedigen de kinder- of tienerlezer tot het engagement met de fictie aan? Hoe kan 

men de ontwikkeling van het sociale begrip en de empathie van de lezer narratief ondersteunen? 

En welke rol speelt het lezen over seksuele en genderdiversiteit in de bevordering van LHBTI-

acceptatie?  

Nederland wordt beschouwd als een van de meest ontwikkelde landen wat de LHBTI-

acceptatie betreft. ([Rainbow Europe], 2020) Het land en zijn representanten engageren zich 

internationaal voor de bevordering van gelijke rechten voor LHBTI’s. Nederland participeert 

in de Equal Rights Coalition, die internationaal de gelijke rechten voor LHBTI’s ondersteunt. 

Nederland vertegenwoordigt de agenda van gelijke rechten in internationale organisaties zoals 

de Europese Unie en de Verenigde Naties. Nederland ondersteunt wereldwijd lokale LHBTI-

organisaties en projecten. ([Wereldwijd gelijke rechten voor LHBTI’s], z.d.) De Nederlandse 

ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap engageert zich sterk voor het gelijkstellen 

van rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en 

intersekse personen. Bovendien ondersteunt de overheid verschillende maatregelen, die de 

ongelijke behandeling tegenover de LHBTI’s tegenwerken. Zo zijn er bijvoorbeeld sinds 2001 

volwaardige huwelijken van partners van hetzelfde geslacht toegalaten en de koppels kunnen 

ook kinderen adopteren. Zulke gezinnen hebben dezelfde rechten als de gezinnen met 

heteroseksuele ouders. Door de Algemene Wet Gelijke Behandeling wordt het verboden, leraren 

te ontslaan en leerlingen te weigeren op basis van hun seksuele oriëntatie. ([Gelijke rechten 

LHBTI’s], z.d.) 
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Toch laat het recente onderzoek van Columbia University The 2018 Dutch National 

School Climate Survey Report zien dat de situatie van LHBTI-studenten op Nederlandse 

scholen en hun acceptatie nog steeds problematisch zijn. Participanten aan dit online onderzoek 

van de leeftijd tussen 13 en 20, wier seksuele oriëntatie anders dan heteroseksueel is of die zich 

zelf als transgender identificeren, deelden in het kader van het onderzoek hun ervaringen met 

hun acceptatie op school in het schooljaar 2017/2018. De participanten werden gevraagd naar 

hun ervaring met inclusie of exclusie op verschillende gebieden; bijvoorbeeld of ze ooit 

bevooroordeelde opmerkingen vanuit de kant van hun klasgenoten of de schoolmedewerkers 

hoorden en of ze zich veilig en comfortabel voelden op school. Aan dit onderzoek namen in 

totaal 1065 studenten deel. Uit het onderzoek blijkt dat 34,4% van de participanten zich niet 

veilig voelt op school. 22,1% studenten gaf aan dat ze als gevolg daarvan minstens een dag van 

de afgelopen maand niet naar de school waren gegaan. Bovendien gaf 70,9% van de LHBTI-

studenten ook aan dat ze vaak bevooroordeelde en homofobe opmerkingen hoorden vanuit de 

kant van hun klasgenoten en 46,4% van de scholieren hoorde deze opmerkingen ook vanuit de 

kant van de leerkrachten en andere medewerkers van de school. Uit het onderzoek blijkt ook 

dat 43,6% van LHBTI studenten verbaal lastiggevallen werd vanwege hun seksuele oriëntatie 

en 27,5% vanwege hun gender expressie, en 14% van hen heeft zelfs een fysieke aanval 

doorgemaakt. (Pizmony-Levy, 2018) Blijkbaar bestaat er dus steeds, en uitgerekend onder 

jongeren, ook in Nederland nog potentieel, om de LHBTI-acceptatie te versterken? 

Met het thema LHBTI-acceptatie ondersteuning houden zich ook de onderzoekers in 

het literaire veld bezig, in een studie van de Rijksuniversiteit Groningen. De studie gaat in op 

de vraag na of het lezen van kinder- en jeugdboeken over seksuele diversiteit positieve invloed 

heeft op de acceptatie van LHBTI mensen in de realiteit. De onderzoekers proberen te 

achterhalen met behulp van welke didactische werkwijzen men het innerlijke leven van een 

LHBTI-personage de scholieren nader kan brengen en of men op die manier de angst voor het 

onbekende en in het bijzonder de vooroordelen tegenover LHBTI’s in de maatschappij kan 

verminderen. (Rijkse, 2019; Van Dongen, 2019)  

Op een andere manier opent het initiatief Leescoalitie het thema LHBTI en diversiteit 

in de literatuur. Leescoalitie is een Nederlandse koepelorganisatie van verschillende 

cultuurinstellingen, die zich met de propagatie van de literatuur en versterking van de 

leescultuur in Nederland bezig houdt. Onder de paraplu van de Leescoalitie zijn de campagnes 

Lees met andermans ogen (2018) en het Queerboeken (2019) ontstaan. Lees met andermans 

ogen en Queerboeken bieden een selectie van boeken, die verschillende kwesties met 

betrekking tot diversiteit in de maatschappij thematiseren of zich direct op de seksuele en 
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genderdiversiteit richten. De lezers worden dus aangemoedigd om boeken te lezen over iemand 

die anders is dan zijzelf. ([De Leescoalitie], z.d.) De strategie zowel van Lees met andermans 

ogen als van Queerboeken gaat ervan uit dat het lezen over “een ander” de lezers helpt om 

andermans perspectief te begrijpen en zo de vooroordelen tegenover “een ander” te 

verminderen. ([Lees met andermans ogen], 2018; [Queerboeken], 2019) 

Uit recent onderzoek naar psychologische opbrengsten van het lezen van fictie blijkt 

dat het lezen niet alleen onze denkbeelden beïnvloedt of mentale rust creëert. Het lezen van 

fictie vergroot ook de sociale en emotionele cognitie van de lezer, omdat de mensen door het 

lezen op een indirecte en veilige manier andere sociale en culturele groepen kunnen 

“ontmoeten”. Het vergroot ook het vermogen om te herkennen wat anderen denken en voelen. 

Dat zorgt voor een beter sociaal begrip en empathie. Er wordt bewezen dat dezelfde 

opbrengsten niet alleen het lezen van fictie zelf maar ook het voorlezen ervan meebrengt. 

Kinderen, die door hun ouders regelmatig worden voorgelezen, kunnen hun vermogen van 

herkenning van andermans gevoelens en gedachten door het bemiddelde engagement met fictie 

oefenen. (Stichting Lezen, 2017; Kucirkova, 2019)  

Met het onderzoek naar de ondersteuning van empathie door de literatuur houden zich 

verschillende theoretische richtingen bezig. Ten behoeve van dit bacheloronderzoek heb ik de 

cognitive literary criticism gekozen. Cognitive literary criticism is een interdisciplinaire 

benadering tussen literatuurwetenschap, cognitieve psychologie, cognitieve taalwetenschap, 

sociale taalwetenschap en psychologische taalwetenschap. Ze houdt zich met de samenhang 

tussen cognitieve fenomenen zoals empathie of de waarneming van menselijke emoties en de 

taal van de fictie bezig. (Nikolajeva, 2014a, p. 4) In de bachelorscriptie besteed ik vooral de 

aandacht aan de ondersteuning van empathie en Theory of Mind door de literatuur. Ik vraag, 

door welke literaire werkwijzen het vermogen van de lezer om zich in andermans 

belevingswereld in te leven (empathie) en andermans gevoelens en gedachten te herkennen 

(Theory of Mind) worden bevorderd. (Nikolajeva, 2014a; Nikolajeva, 2018; Zunshine, 2004)  

De bachelorscriptie sluit ook aan de uitkomsten van Imagined Intergroup Contact 

Theory (IICT) aan. IICT gaat ervan uit dat het contact tussen twee verschillende groepen van 

mensen een positieve impact op hun interactie heeft. (Allport, 2004) Er worden de in-group en 

out-group onderscheiden. Als men overeenkomsten met mensen in een groep vertoont, is er 

sprake van een in-group. Als men geen overeenkomsten met mensen in een groep vertoont, is 

er sprake van een out-group. Het contact tussen de in-group en de out-group speelt een 

belangrijke rol in de vermindering van vooroordelen. (Allport, 2004; Pettigrew & Tropp) 

Volgens IICT kan ook het indirecte contact tussen de in-group en out-group dezelfde positieve 
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opbrengsten voor de intergroup-interactie opleveren. En het indirecte contact kan men onder 

andere – of misschien het best – door het lezen van fictie bereiken. (Crisp, Stathi, Turner, 

Husnu, 2009) Het lezen van fictie over “een ander” kan namelijk de empathie voor een out-

group-lid bevorderen, helpen zijn perspectief te begrijpen en daardoor vooroordelen te 

verminderen. Ik ben me ervan bewust dat de literatuur over LHBTI anders geïnterpreteerd kan 

worden. Als de lezer zich zelf als LHBTI identificeert, kan de literatuur zijn of haar zoektocht 

naar de eigen identiteit bevorderen en tegelijkertijd zijn of haar lidmaatschap van een groep 

versterken. In mijn bacheloronderzoek besteed ik de aandacht aan de ondersteuning van 

LHBTI-acceptatie en de verandering van de intergroup-verhoudingen. Ik interesseer me 

daarvoor, hoe de literatuur potentiële negatieve houdingen tegenover “de ander” verandert en 

vooroordelen vermindert. Ik beperk de verdere analyse van de bachelorscriptie tot de 

mechanismen waarop de acceptatie berust. Dat betekent, dat ik ervan zal uitgaan, dat de 

potentiële kinder- of tienerlezer een in-group-lid is, dat geconfronteerd wordt met de LHBTI-

personages als out-group-leden. 

Het actuele Nederlandse gebeuren in het literaire veld en de recente positieve 

uitkomsten van de samenwerking tussen literatuurwetenschappers en cognitieve psychologen 

bieden een mogelijkheid aan, een gedetailleerde analyse van de op theorie gebaseerde 

praktische campagnes te maken. Uitgaande van de geschetste theoretische beginselen analyseer 

ik ten eerste het Nederlandse gebeuren in het literaire veld met behulp van de bovengenoemde 

campagnes: Lees met andermans ogen en Queerboeken. Ik bespreekt hun strategieën en probeer 

de vraag te beantwoorden, hoe de strategieën bij het afgebakende theoretische kader aansluiten 

en in hoeverre ze aan hun doelstelling (bevordering van empathie en sociaal begrip door de 

fictie) voldoen. De analyse is naast de schriftelijke bronnen en de online-activiteiten van de 

campagnes ook op basis van gesprekken met de organisatoren uitgevoerd.1 De bedoeling is ook 

op deze manier – met betrekking tot een concreet maatschappelijke vraagstuk – de algemene 

vraag te benaderen naar het belang en de functie van de literatuur in het Nederlandse.   

Vervolgens ga ik op de literaire werkwijzen in, die empathie, Theory of Mind en 

vermindering van vooroordelen ondersteunen, met behulp van een concreet voorbeeld. Ik heb 

twee boeken gekozen, die LHBTI thematiseren. De boeken zijn voor verschillende 

leeftijdsgroepen bedoeld. Op die manier kan men goed observeren, hoe de literaire werkwijzen 

in afhankelijkheid van de leeftijd van de lezer veranderen. Voor de jongste leeftijdscategorie 

                                                           
1 Oorspronkelijk was ik van plan gesprekken met de auteurs van beide campagnes in het kader van het 

onderzoeksverblijf van het Wetenschappelijke studentenstipendium uit te voeren. Vanwege de 

coronacrisis werd het onderzoek alleen gedeeltelijk verwerkelijkt. 
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vanaf 3 jaar heb ik het prentenboek Het lammetje dat een varken is (2017) van Pim Lammers 

gekozen. Het tweede boek, Door jou ben ik mij (2019) van Hinke van Abbema, is voor 

adolescente lezers bedoeld. Beide boeken heb ik vanuit de boekenlijsten van Lees met 

andermans ogen of Queerboeken gekozen. Op basis van de analyse ga ik vervolgens de vraag 

na, of de opbrengsten van het lezen van Het lammetje dat een varken is en Door jou ben ik mij 

met de strategie van Lees met andermans ogen en Queerboeken stroken.  

Op basis van de analyse probeer ik een bijdrage te leveren aan een algemeen vraagstuk, 

namelijk of en op welke manier literatuur als ondersteuningsmiddel voor emotionele en sociale 

intelligentie beschouwd kan worden en of ze de maatschappelijke acceptatie van LHBTI’s kan 

bevorderen – in Nederland en wereldwijd.  
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2.  Waarom leest men fictie 

 

2.1 Opbrengsten van het lezen van fictie 

 

Recent onderzoek in cognitive literary criticism bewijst het effect van fictie op de 

waarneming van menselijke emoties, empathie, perceptie, attentie of geheugen. (Nikolajeva, 

2014a & Nikolajeva, 2014b) Tijdens het lezen ontstaat er de interactie tussen de lezer en de 

tekst. De interactie kan de sociale cognitie van de lezer stimuleren. Sociale cognitie wordt 

synoniem met het begrip cognitieve empathie of interpersoonlijk empathie gebruikt. 

(Kucirkova, 2019, p. 4). Het wordt gedefinieerd als de manier waarop mensen informatie over 

andere mensen en sociale situaties verwerken, opslaan en toepassen. […] (Stichting Lezen, 

2017, p. 40) In deze bachelorscriptie onderzoek ik, op welke manier het lezen van fictie 

positieve opbrengsten voor kinder- en tienerlezers’ emotionele en sociale intelligentie heeft en 

hoe de cognitie van lezers beïnvloedt.  

De Canadese romanschrijver en cognitieve psycholoog Keith Oatley definieert in zijn 

studie Meeting of Minds: Dialogue, Sympathy, and Identification in Reading Fiction. fictie als 

een literaire simulatie met onderscheidende methoden, kenmerken en effecten, waardoor de 

fictieve simulaties kunnen worden uitgevoerd. […] De roman is de plaats van dialoog, zowel 

tussen personages als tussen de lezer en de personages, of tussen de lezer en de auteur.2 

(Oatley, 1999, p. 444) Het lezen van een fictief verhaal heeft verschillende positief 

gewaardeerde gevolgen. Stichting Lezen noemt in haar studie Wat doet het boek (2017) drie 

belangrijke gebieden, die door het lezen positief worden beïnvloed. Ten eerste is de psychische 

en lichamelijke gezondheid gebaat bij het lezen van fictie, omdat het lezen plezier en mentale 

rust verschaft. (Stichting Lezen, 2017, p. 7) Ten tweede beïnvloedt het lezen onze denkbeelden. 

Het lezen van fictie stimuleert actief ons denken en reflectie, daarom is het in staat om onze 

gedachten te veranderen en te verruimen. (Stichting Lezen, 2017, p. 7-15) Ten derde vergroot 

het lezen het onderlinge begrip tussen mensen. Boeken hebben een sterk sociaal karakter. Ze 

stellen een ingewikkelde sociale situatie voor, waarin de focus op de mentale staat en het 

innerlijke leven van een personage ligt. Dat leidt tot een hogere sociale cognitie en het 

vermogen een beter beeld van andermans innerlijke wereld te vormen. (Stichting Lezen, 2017, 

                                                           
2 Eigen vertaling uit het Engels. 
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p. 16- 26) Bovendien is het emotionele engagement met fictie in staat het emotionele geheugen 

te vormen. Dat bevordert lezers emotionele intelligentie. (Hogan, 2011, p. 287)  

De effecten van het lezen worden echter niet automatisch bereikt. Er zijn meerdere 

factoren die de positieve interactie tussen de tekst en de lezer meebepalen. Enerzijds hangt het 

af van de eigenschappen en leesvaardigheden van de lezer, anderzijds is de narratieve kracht 

van het boek relevant om een lezer aan zich te binden. (Stichting lezen, 2017, p. 38) 

Ten behoeve van dit onderzoek staan de laatste twee door Stichting Lezen genoemde 

opbrengsten centraal, de verandering van denken en de invloed op de sociale cognitie. Fictie 

presenteert een simulatie van de wereld en de maatschappij om ons heen. Op een indirecte 

manier leert de lezer een sociale situatie kennen, waar hij nog nooit in terechtgekomen is. 

Indirect treedt de lezer daardoor in contact met iemand uit een andere maatschappelijke groep. 

Dat leert hem of haar zijn/haar omgeving beter te begrijpen. Bovendien vormt het boek een 

beeld van de innerlijke ervaringswereld van literaire personages. Dat verhoogt het vermogen 

andermans gedachten en gevoelens beter te verstaan en zich in de medemens in te leven.  

Daardoor ontstaat uiteraard de hypothese, die ten grondslag ligt van het ontwerp van 

deze scriptie. Het lezen van fictie leidt tot belangrijke psychologische gevolgen. Voor ons 

relevant zijn er vooral twee: 1) Door de invloed op het inlevingsvermogen kan het lezen van 

fictie vooroordelen verminderen en de stereotypen in de hoofden van de lezer tegenwerken. 2) 

Het lezen van fictie draagt bij tot de ontwikkeling van empathie. (Stichting Lezen, 2017, p. 7-

26) 

 

2.1.1 Empathie bouwen door het boek 

 

Empathie wordt gedefinieerd als het zich inleven in de belevingswereld van anderen/ 

het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens of de gedachtegang van een ander. ([Van Dale 

Online], 2020) 

In de vakliteratuur worden er de cognitieve en affectieve empathie onderscheiden. De 

term cognitieve empathie duidt aan dat het om de herkenning van en het begrip voor andermans 

emoties gaat, terwijl de affectieve empathie benadrukt dat er de emoties van een ander 

bovendien ook worden meegevoeld. (Stichting Lezen, 2017, p. 40)  Kucirkova geeft in haar 

studie How Could Children’s Storybooks Promote Empathy? A Conceptual Framework Based 

on Developmental Psychology and Literary Theory (2019) aan dat door een kinderboek eerder 

de cognitieve empathie wordt ontwikkeld. Ze voegt toe dat de ontwikkeling van de cognitieve 
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empathie wordt bevorderd door cognitieve strategie en technieken, die door fictie bereikbaar 

zijn. (Kucirkova, 2019, p. 4) 

De cognitieve empathie houdt twee belangrijke aspecten in: 1) het perspectief- nemen 

en 2) Theory of Mind. (Kucirkova, 2019, p. 4) Het perspectief- nemen en Theory of Mind zijn 

niet alleen met positieve uitkomsten verbonden, omdat ze ook tot antisociaal gedrag kunnen 

leiden. (Kucirkova, 2019, p. 2) 

Het perspectief-nemen beschrijft Kucirkova als het vermogen een situatie vanuit het 

andermans gezichtspunt te beschrijven. Het vermogen tot perspectief-nemen van kinderen 

wordt in de leeftijd van drie of vier ontwikkeld. De kinderen leren tussen eigen en andermans 

perspectief te onderscheiden. (Kucirkova, 2019, p. 4) Het perspectief-nemen speelt een 

belangrijke rol in het identificatieproces met een personage tijdens het lezen. De lezer, die 

andermans perspectief begrijpt, kan zich in de situatie van een personage beter inleven. Dat kan 

lezers empathie vermogen versterken. (Cohen, 2001, p. 246-247) 

Het begrip Theory of Mind, uitwisselbaar met het begrip Mind reading, is een 

vaardigheid gebaseerd op de observatie van andermans gedrag. Qua het begrijpen van 

andermans gedachten, gevoelens, geloven en wensen kunnen we begrijpen, wat iemand anders 

denkt en hoe hij of zij zich voelt. (Zunshine, 2006, hoofdstuk: ‘What is mind reading (also 

known as Theory of Mind)?’)  

De cognitieve psychologie rekent  Theory of Mind samen met de empathie tot de basale 

sociale vaardigheden. Ze worden bij een individu geleidelijk ontwikkeld en men kan ze 

oefenen. Theory of Mind vormt zich in de vroege kindertijd, ongeveer vanaf 4 jaar. (Nikolajeva, 

2018, p. 137) 

De vraag die hier opkomt is hoe men dit proces extern kan stimuleren. Op dit gebied 

neemt het lezen een prominente plaats in. Het lezen van fictie kan namelijk emoties oproepen 

en rijke sociale ervaring bemiddelen. (Nikolajeva, 2018, p. 137) Volgens Stichting lezen (2017) 

hebben vooral de kinderboeken een sterk sociaal karakter, omdat daarin de focus op mentale 

concepten ligt. Ten eerste worden meeste kinderboeken sterk op emoties en innerlijke 

denkprocessen gericht. Ten tweede ondersteunen de kinderboeken de ontwikkeling van Theory 

of Mind door het regelmatige gebruik van woorden, die naar de mentale staat van een personage 

verwijzen. Daardoor kunnen ze de kinderlezers iets leren over wat anderen denken en voelen. 

(Stichting Lezen, 2017, p. 18-19; 26) De focus van de analyse ligt vervolgens daarop, hoe een 

concreet boek de emoties weergeeft.  

In de literatuurwetenschap worden twee vormen onderscheidt – showing en telling. In 

het geval van een prentenboek wordt de weergave van een emotie door de afbeeldingen 
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ondersteund. In bellettrie is de emotie door de taal tot stand gebracht, die de mentale staat van 

de personages impliciet of expliciet beschrijft. De narratieve vorm, die de mentale staat van een 

personage beschrijft, wordt als telling of metarepresentatie aangeduid. De emotie wordt door 

de verteller of door het personage in de vorm van directe rede bemiddeld. Het is duidelijk dat 

showing een ingewikkeldere narratieve vorm voorstelt, die het mentale staat van een personage 

indirect, bijvoorbeeld door metaforen, beschrijft. (Nikolajeva, 2018, p. 140-142) 

Een van de elementaire ondersteuningsmiddelen van Theory of Mind is het begrijpen 

van foutieve aannames. Tot de foutieve aannames worden de misinterpretatie, onbegrip en 

verschillende perspectieven van personages in een verhaal gerekend. Dat geeft een situatie van 

sociale misverstanden weer en laat de kinderlezer zien dat mensen denkbeelden kunnen hebben, 

die niet met de werkelijkheid corresponderen. Er is bewezen dat het begrijpen van foutieve 

aannames de ontwikkeling van Theory of Mind van kinderen sterker kan maken. Foutieve 

aannames zijn complexe onderwerpen, die het sociaal-cognitieve vermogen op een hoog niveau 

stimuleren. (Stichting Lezen, 2017, p. 20) 

Hoe complexer een verhaal is, hoe hoger het niveau van het vermogen gedachten te 

lezen wordt opgestuwd. Gemiddeld komen er in een verhaal tot drie of vier lagen voor, wat 

men multiple-order-intentionality noemt: de verteller wil dat ik denk (eerste laag) dat de 

personage A denkt (tweede laag) dat de personage B denkt (derde laag) dat de personage C 

denkt (vierde laag) dat X. (Nikolajeva 2018, p. 149-150) In complexe verhalen komen er tot 

vijf of zes lagen van multiple-order-intentionality voor. Dat verhoogt, als gevolg van het 

leesproces, de sociale cognitie van de lezer. (Stichting Lezen, 2017, p. 21-22; 26) 

 

2.1.2 Imagined Intergroup Contact Theory 

 

Imagined Intergroup Contact Theory sluit aan bij de Intergroup Contact Theory aan. 

Met de primaire intergroup contact hypothesis kwam in de jaren ’50 de Amerikaanse 

psycholoog Gordon Willard Allport in zijn werk The Nature of Prejudice (1954). In zijn studie 

besteedt hij vooral de aandacht aan negatieve vooroordelen, die worden gedefinieerd als 

afwijzende tot onvriendelijke houding tegenover een mens, die in een bepaalde groep behoort, 

alleen omdat hij in deze groep behoort, en het wordt daarom beschouwd dat de mens 

ongewenste eigenschappen heeft, die aan de groep worden toegeschreven3. (Allport, 2004, p. 

39) Volgens Allport neigen mensen tot de vooroordelen, wat op de natuurlijke behoefte aan 

                                                           
3 Eigen vertaling uit het Engels. 
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generalisatie en categorisatie is gebaseerd. Door generalisatie en categorisatie kan men de 

wereld overzichtelijk en begrijpelijk houden. (Allport, 2004, p. 58-59) De groepering wordt op 

basis van bepaalde kenmerken uitgevoerd. De hoofdrol in het proces van groepering speelt de 

identificatie. Als men zich met een groep goed kan identificeren, is er sprake van de eigen groep 

(in-group). Als men zich met een groep niet kan identificeren, spreekt men dan over de vreemde 

groep (out-group). Groepen komen niet in contact met elkaar en dat opent de ruimte voor 

vooroordelen. Vooroordelen ontstaan op basis van de angst voor de onbekende. Vooroordelen 

worden verminderd door het contact tussen beide groepen. (Allport, 2004; Pettigrew & Tropp, 

2011) Deze hypothese werd door meer dan 500 studies over het effect van de cross-group 

interactie bevestigd. Er wordt een direct verband gelegd tussen het intergroup-contact en het 

verminderen van vooroordelen. (Pettigrew & Tropp, 2011)  

De wetenschappers bogen zich ook over de strategieën, die het effect van intergroup-

contact kunnen maximaliseren. Allport (1954) heeft vier voorwaarden gesteld, die de reductie 

van vooroordelen positief kunnen bevorderen: 1) gelijke status, 2) gemeenschappelijke doelen, 

3) samenwerking van de groepen en 4) institutionele ondersteuning van het contact. (Prettigrew 

& Tropp, 2011) Succesvol intergroup-contact en daardoor het verminderen van vooroordelen 

is met behulp van drie middelen bereikbaar (Pettigrew & Tropp, 2011, p. 77): 

a) kennis over de out-group 

b) reductie van de angst tijdens de intergroup-interactie 

c) begrip voor andermans perspectief en sympathie met andermans belang 

 

Imagined Intergroup Contact Theory is gebaseerd op de veronderstelling dat niet 

alleen het directe contact tussen twee verschillende groepen van mensen, een positief effect op 

de houding tussen in-group en out-group heeft, maar ook het indirecte contact. Imagined 

intergroup contact wordt als mentale simulatie beschreven. Er werd bewezen dat het zich 

voorstellen van een sociale interactie de intergroup-houding kan beïnvloeden. De mentale 

simulatie van een positieve sociale interactie tussen een in-group- en out-group-lid heeft 

dezelfde positieve impact als het intergroup-contact in een reële situatie. Zowel voor het directe 

contact als ook voor het denkbeeldige contact is het belangrijk dat de toon van de intergroup-

interactie als positief wordt ervaren. Alleen dan wordt ook de verhouding tussen in-group en 

out-group-leden positief beïnvloed. (Crisp, Stathi, Turner, Husnu, 2009)  

Volgens Stichting Lezen (2017) kan het lezen van boeken een situatie bemiddelen, 

waar men op een veilige ruimte met mensen uit andere sociale of culturele groepen indirect in 

contact wordt geraakt, die hij of zij gewoonlijk niet tegenkomt. Het lezen van fictie kan een in-
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group en out-group-lid indirect met elkaar in contat brengen. Als gevolg daarvan wordt de angst 

voor het onbekende verminderd en vooroordelen tegengewerkt. (Stichting Lezen, 2017, p. 7-

15) 

Op contact gebaseerde interventies kunnen positieve emotionele reacties teweeg te 

brengen en de houding tegenover de out-group te veranderen. Imagined Intergroup Contact 

Theory kan ook in het onderwijs ingezet worden. Er werd bewezen dat actieve op contact 

gebaseerde strategieën een betere impact hebben dan de passieve ontvangst van informatie over 

een out- group. (Crisp, Stathi, Turner, Husnu, 2009, p. 12) 

Een studie van Rijksuniversiteit Groningen biedt een soort gebruiksaanwijzing voor 

hoe men LHBTI-acceptatie in de lessen Nederlands kan ondersteunen. Uit de stusie blijkt dat 

er aanwijzingen zijn om te veronderstellen dat er een verband is tussen het lezen over een 

homoseksuele personage en de houding van de lezer tegenover de homoseksualiteit van 

jongeren in het algemeen. (Rijkse, 2019; Van Dongen, 2019) 

 

2.2 Maximalisatie van de opbrengst van het lezen van fictie 

 

2.2.1 Identificatieproces 

 

In fictie worden mensen en sociale ervaringen uit de werkelijkheid gepresenteerd door 

fictieve personages (in het geval van kinderboeken ook door verpersoonlijkte dieren). Er 

ontstaat op die manier een soort simulatie van de reële wereld, die de lezer verschillende wijzen 

van receptie aanbiedt. (Kucirkova, 2019, p. 7) Cohen behandelt identificatie als een soort van 

perceptie en beschrijft het als een mechanisme dat de receptie en interpretatie van de tekst van 

binnenuit mogelijk maakt. Met andere woorden, het maakt mogelijk dat de lezer het gevoel 

heeft dat gebeurtenissen in het verhaal hun direct overkomen. (Cohen, 2001, p. 245) Het 

identificatieproces is dus een proces van inleving in het innerlijke leven en de situatie van een 

andere mens. Volgens Cohen draagt de identificatie tot de ontwikkeling van de eigen identiteit 

en sociale houding bij. (Cohen, 2001, p. 246) In het proces van de identificatie namelijk vergeet 

de lezer zichzelf en neemt andermans identiteit en perspectief over. (Cohen, 2001, p. 246-247) 

Cohen beschrijft vier dimensies van identificatie, met behulp waarvan men kan meten, in 

hoeverre een lezende persoon zich met een personage identificeert. (Cohen, 2001, p. 256): 

 

a) het delen van de gevoelens van personages; 
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b) de mate van begrip voor de personage; 

c) de mate van identificatie met de doelen van een personage; 

d) de mate waarin een lezer zijn of haar zelfbewustzijn verliest tijdens het lezen. 

 

Kucirkova houdt zich met de bevordering van empathie door kinderliteratuur bezig. 

Ze stelt een schema voor, waarin ze het meest effectieve potentieel van kinderboeken voor het 

opbouwen van empathie illustreert. Om de opbrengsten van het lezen te vergroten is het 

wenselijk identificatie met een personage van de out-group te bereiken. Door de identificatie 

met een out-group-personage wordt de kinderlezers sociale cognitie het meest ondersteunt. 

Tegelijkertijd is de hoge niveau van transportatie (zie hoofdstuk 2.2.2.) nuttig. (Kucirkova, 

2019, p. 9-10) 

Het identificatieproces kan ook door verschillende literaire werkwijzen en/of narrative 

eigenschappen van de tekst worden versterkt. De leesopbrengsten worden dan makkelijker 

bereikt. Men kan bijvoorbeeld makkelijker het perspectief van een personage innemen, als het 

verhaal in de eerste persoon is geschreven en de lezer overeenkomsten met het personage 

vertoont. (Stichting Lezen, 2017, p. 38) Keen voegt in haar studie toe dat een intern perspectief 

het best identificatie met een personage en empathie van de lezer bevordert. Het wordt bereikt 

door eerste-persoon zelfvertelling, figuratieve vertelling […] of autoritaire vertelling […] zou 

de kans op identificatie met een personage moeten vergroten4. (Keen, 2007, p. 96) Maria 

Nikolajeva benadrukt de rol van het tijdperspectief, die de ‘hier en nu’- belevenis ondersteunt. 

Volgens haar is de tijdelijkheid bepalend voor onze cognitieve en emotionele betrokkenheid bij 

fictie. (Nikolajeva, 2014b, p. 87) Tegelijkertijd betwijfelt ze de functie van het tegenwoordige 

eerste-persoon vertelperspectief, omdat het de narratieve veelheid vermindert. Narratieve 

veelheid is volgens Nikolajeva een van de sterkste impulsen voor de lezer om zich met fictie 

bezig te houden. Als men de narratieve veelheid vermindert, verliest de lezer zijn interesse om 

zich met fictie te engageren. (Nikolajeva, 2014b, p. 87-88) 

Andere literaire werkwijzen, die de interactie tussen de lezer en de tekst versterken, 

zijn metaforen, metonymieën en andere literaire figuren. Ze dragen aan het associatieproces bij 

en maken het de lezer mogelijk zijn of haar eigen emoties, herinneringen en gedachten met het 

gelezen verhaal in verband te brengen. (Oatley, 1999, p. 447)  

 

 

                                                           
4 Eigen vertaling uit het Engels. 
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2.2.2 Transportatie 

 

De mate waarin iemand zich met een personage identificeert hangt niet alleen daarvan 

af, of men empathie voor het personage heeft en in staat is, de doelen, gevoelens en het 

perspectief van het personage te begrijpen. Belangrijk is ook hoe diep men zich in het verhaal 

dompelt. (Cohen, 2001, p. 255) 

Het vermogen zich in een verhaal onder te dompelen wordt transportatie genoemd. 

Transportatie wordt gedefinieerd als het mentale proces waarbij de aandacht van een lezer zo 

sterk wordt opgeslokt door een gelezen verhaal dat hij/zij zich hier als het ware in verliest. De 

lezer heeft het gevoel zich in de verhaalwereld te bevinden, hij/zij ziet de gebeurtenissen en 

personages uit het verhaal levendig voor zich, en vergeet voor even de wereld om hem/haar 

heen. Wordt ook wel ‘immersie’ of ‘onderdompeling’ in het verhaal genoemd. (Stichting Lezen, 

2017, p. 41) 

 

2.2.3 Meta-cognitieve taal 

 

Voor het onderzoek van deze bachelorscriptie is de meta-cognitieve taal belangrijk. In 

een kinderboek wordt de taal onderzocht, die de mentale staat van een personage tekstueel of 

tekstueel/visueel beschrijft. (Kucirkova, 2019, p. 8) 

In de studie Wat doet het boek (2017) wordt ook de fundamentele rol van het voorlezen 

in de vroege kindertijd onderzocht en daarbij wordt de fundamentele betekenis ervan 

geconstateerd. Het voorlezen van een boek door de ouders ontwikkelt het vermogen tot sociaal 

begrip en empathie. Kinderen, aan wie regelmatig wordt voorgelezen, kunnen zich beter in de 

innerlijke wereld van anderen verplaatsen. De mate waarin de ouders met hun kinderen tijdens 

het voorlezen over de gevoelens en gedachten praten, kan de ontwikkeling van de Theory of 

Mind bij kinderen versterken. In de studie van Stichting Lezen (2017) wordt de interactie tussen 

de ouder en de kind mentale state talk genoemd. Daarbij wordt onderzocht, in hoeverre de 

voorlezende ouders in de interactie met hun kinderen de cognitieve woorden – zoals denken, 

weten, geloven, herinneren, voorstellen, herkennen – gebruiken. Dat wordt als mentale taal 

beschreven en heeft ook een positieve invloed op de ontwikkeling van Theory of Mind.  Het 

wordt bewezen dat het praten over gevoelens, gedachten en wensen tijdens het voorlezen een 

van de belangrijkste factoren voor emotionele en sociale ontwikkeling is. (Stichting Lezen, 

2017, p. 18-20) 
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3. Nederlands engagement 

 

3.1 Leescoalitie 

 

Van de voordelen van het lezen van fictie is ook het Nederlandse initiatief Leescoalitie 

zich bewust. Deze koepelorganisatie verenigt sinds 2012 verschillende Nederlandse literaire 

organisaties met het doel taal- en leesvaardigheden in Nederland te bevorderen. De 

belangrijkste rol speelt de Stichting Lezen, een landelijk kennis- en beleidscentrum voor 

leesbevordering en literatuureducatie dat ook als voorzitter van de Leescoalitie fungeert. 

([Leescoalitie], z.d.; [Stichting Lezen], z.d.) De Leescoalitie houdt zich met de propagatie van 

de literatuur in de maatschappij bezig, probeert mensen te stimuleren om te lezen en streeft 

ernaar de leescultuur in Nederland te versterken. ([Leescoalitie], z.d.) 

Naast de eigen projecten en activiteiten van enkele Leescoalitie-leden ontstaat er ook 

een gemeenschappelijk programma. In 2013 voerde de Leescoalitie de campagne Jaar van het 

Voorlezen uit om ouders, grootouders of leraren tot voorlezen te stimuleren. In 2014 en 2015 

hield de Leescoalitie zich in de campagne Vaders Voor Lezen met het leesgedrag van jongens 

bezig en benadrukte de rol van mannelijke rolmodellen voor de verandering van het leesgedrag 

van jongens. In 2016 ontstond de campagne Boek van het Jaar om de kracht van een boek 

dichterbij iedereen te brengen. Voor de jaren 2020 en 2021 publiceerde de Leescoalitie het 

programma van de campagne Lees voort!, die de Nederlandse grootouders aanmoedigt aan hun  

kleinkinderen voor te lezen. ([Leescoalitie], z.d.)  

In 2018 en 2019 voerde de Leescoalitie de campagne Lees met andermans ogen uit, 

die zich met de diversiteit in de literatuur bezighield. ([Leescoalitie], z.d.) Hoe worden mensen 

aangemoedigd om een verhaal te lezen over iemand die anders is dan zijzelf? En op welke 

manier wordt de gewenste werking ondersteund – namelijk dat men door het lezen de angst 

voor de onbekende doet inkrimpen? Welke maatschappelijke uitwerking wordt door de makers 

van de campagne beoogd en hoe slaagt de campagne erin om deze verwachting te vervullen? 

En hoe “presteert” de gender- en seksuele diversiteit – als een belangrijk onderdeel van de 

campagne – op dit gebied? 
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3.2 Lees met andermans ogen, Queerboeken 

 

Het doel van de campagne Lees met andermans ogen is die de geletterdheid over de 

diverse samenleving te promoten en het idee te verspreiden dat lezen ons leert de ander beter te 

begrijpen. Dat zou tot een inclusievere samenleving leiden. ([Lees met andermans ogen], 2018) 

Voor deze campagne werd een lijst van boeken voor volwassenen en ook voor kinderen 

samengesteld. De hoofdpersonages van de gekozen boeken werden als “anders” beschouwd en 

hun verhaal zal tot beter begrip van “de andere” leiden. De boeken werden in verschillende 

categorieën verdeeld. De categorieën werden op basis van het actuele aanbod van  hedendaagse 

Nederlandse boeken samengesteld, die diverse maatschappelijke thema’s behandelen. De 

thema’s, die veel aan bod komen, vormen de basis voor elke categorie. De categorieën werden 

als volgt gekozen en bieden de lezer een aantal boeken over de diverse samenleving. 

 

Kijken met de ogen van iemand met een andere etnische achtergrond? 

Kijken met de ogen van iemand uit een andere sociale klasse?  

Kijken met de ogen van iemand met een andere seksuele voorkeur? 

Kijken met de ogen van iemand met een fysieke beperking?  

Kijken met de ogen van iemand die anders woont dan jij? 

Kijken met de ogen van iemand met een ander geloof? 

Kijken met de ogen van iemand van een ander gender? 

Kijken met de ogen van iemand met een psychische aandoening? 

Kijken met de ogen van iemand die ouder of jonger is? 

Bron: [Lees met andermans ogen], 2018 

 

De auteurs van Lees met andermans ogen leggen uit, waarom ze voor een dergelijk 

brede opvatting van diversiteit kozen. Bij het thema diversiteit en inclusieve samenleving wordt 

er namelijk vaak automatisch een verband gelegd met het thema etniciteit. Maar de 

problematiek is breder en daarom pakt de campagne thema’s aan, die de diversiteit qua kleur 

en afkomst overstijgen. De gekozen categorieën weerspiegelen gedeeltelijk de recente 

Nederlandse maatschappelijke diversiteit. 24,4 procent van de Nederlandse bevolking had op 1 

juni 2020 een migratieachtergrond. ([Hoeveel mensen met een migratieachtergrond wonen in 

Nederland], 2020) Meer dan drie miljoenen mensen ouder dan 65 leefden er in Nederland op 1 
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januari 2019. ([Inwoners naar leeftijd in Nederland], 2019) In Nederland is er een omvangrijke 

religieuze diversiteit. ([Religie in Nederland], z.d.) Nederland staat op de twaalfde plaats in de 

Rainbow Europe Index van ILGA-Europe5, die de LHBTI-mensenrechten in Europese landen 

vergelijkt. ([Rainbow Europe], 2020)  

Desondanks moet men in overweging nemen dat de boekenlijst voor Lees met 

andermans ogen op basis van al gepubliceerde boeken die de diversiteit behandelen, werd 

samengesteld. Zij reflecteert dus op zich niet de samenstelling van de Nederlandse bevolking, 

maar het recente aanbod aan boeken op de markt. Toch kan men met behulp van de 

onderwerpen, die aan bod komen, de actuele trends inzake diversiteit en trends in het 

maatschappelijke debat over wat diversiteit betekent en hoe men er het best mee kan omgaan 

observeren, benoemen en analyseren. En vragen, hoe ze zich in het literaire veld manifesteren. 

Tijdens de campagne Lees met andermans ogen is door de samenwerking tussen de 

Leescoalitie en COC Nederland ook het project Queerboeken tot stand gekomen. 

([Queerboeken], 2019) COC Nederland is een organisatie die zich voor gelijke rechten, 

emancipatie en acceptatie van LHBTI’s inzet. Deze organisatie werd in 1946 opgericht en is 

daarmee de oudste LHBTI-organisatie ter wereld. ([COC Nederland], z.d.) De website van het 

project biedt de lezers onder de scholieren een leeslijst van boeken aan, die over LHBTI’s gaan. 

De boeken worden door Pim Lammers, zelf kinderboekenauteur, samengesteld en de lijst wordt 

vier keer per jaar geüpdatet. De lezers onder de scholieren hebben dus een mogelijkheid om uit 

een breed aanbod van boeken over de gender- en seksuele diversiteit te kiezen.  

Het initiatief richt zich op de onderwijssector en gaat uit van de behoefte de acceptatie 

van LHBTI-leerlingen te ondersteunen. Het moedigt de onderwijzers aan de aandacht te 

besteden aan literaire LHBTI-rolmodellen in de lessen Nederlands. Via die LHBTI-rolmodellen 

in de boeken zou de empathie voor LHBTI-jongeren stijgen. Bovendien moet het project het 

idee ondersteunen dat iedereen op school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie hij of zij wil zijn, 

zonder zich daarvoor te hoeven schamen of verantwoorden. Om dit doel verder te bevorderen 

organiseerde het Queerboeken een competitie, genaamd Verkiezing Beste Queer Fragment. 

Voor deze verkiezing werden er vijf fragmenten uit boeken gekozen, die LHBTI thematiseren. 

Onderwijzers kregen de kans de fragmenten in hun lessen in te bedden. Ze lazen elke dag een 

fragment voor en discusieerden daar vervolgens over met de leerlingen. Na afloop van de 

lessenreeks werd door leerlingen het beste fragment gekozen. In 2019 heeft een fragment van 

                                                           
5 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 
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het boek De dagen van de bluegrassliefde van Edward van de Vendel gewonnen. Het gaat om 

een Young adult-boek over homoseksualiteit. ([Queerboeken], 2019) 

 

3.3 Strategie: boek, empathie en Theory of Mind-

ondersteuning, intergroup-contact 

 

In de campagne Lees met andermans ogen zowel als in Queerboeken werd een boek 

gekozen als medium voor de boodschap. De auteurs hebben beslist de ondersteuning van 

inclusievere samenleving alleen op een narratieve medium te baseren. Dat weerspiegelt de 

uitkomsten van recente onderzoeken naar de voordelen van lezen. Boeken zijn zeker niet de 

enige narratieve media, die het sociale begrip en empathie kunnen stimuleren. In tegenstelling 

tot de andere media en narratieve representaties bieden de boeken de lezer echter een unieke 

mogelijkheid zich sterker op de innerlijke wereld van de personage te focussen. (Stichting 

Lezen, 2017, p. 18) Uit het onderzoek naar de opbrengsten van het lezen blijkt uit dat de 

opbrengsten van het lezen breder zijn dan die van andere media. Dat wordt daardoor verklaard 

dat tijdens het lezen lezers zelf een mentaal beeld van een voorgelegde situatie moeten creëren, 

terwijl bij het tv-kijken of gamen hun de beelden al worden aangeboden. Daarom kan men zich 

tijdens het lezen beter in het verhaal in te leven. (Scholtz & Witte, 2015) Bovendien zijn er 

aanwijzingen dat tekstuele of in ieder geval statische representatie (illustratie) de aandacht van 

lezers beter stimuleert dan bijvoorbeeld het geanimeerde presentatie in een animatiefilm of 

computerspel. (Kucirkova, 2019, p. 11)  

Lees met andermans ogen en Queerboeken bieden de lezer een voorkeuze van boeken 

over diverse mensen. De boekenlijst wordt zo samengesteld dat hij de lezer aanmoedigt om in 

de huid en situatie van anders (in meeste gevallen in huid van een out-group-lid) te kruipen. De 

opvatting van de campagnes nadert de theoretische vooronderstellingen van cognitieve 

empathie en Theory of Mind. Beide campagnes gaan ervan uit dat met behulp van boeken over 

diversiteit het lezen over het potentieel beschikt om iets over andere mensen te leren, empathie 

te bevorderen en het sociaal begrip te versterken. De aanpak van de campagnes is daarop 

gebaseerd dat door een tekst de lezer zijn eigen mentale verbeelding van de weergegeven 

situatie en het innerlijke leven van een personage vormt. Dat helpt hem of haar andermans 

perspectief te nemen en zich dan beter in het verhaal in te leven. Bovendien de campagnes 

baseren op de veronderstelling dat fictie een stimulatie aanbiedt, die Theory of Mind van de 

lezers stimuleert. In fictie wordt door verschillende narratieve werkwijzen direct of indirect aan 
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de mentale staat van personages aangewezen. Dat activeert cognitieve empathie bij de lezer 

zoals het vermogen andermans emoties te lezen en te begrijpen.  

Zowel de campagne Lees met andermans ogen als Queerboeken is gebaseerd op de 

voorwaarde dat een boek het indirecte contact met mensen kan mediëren, die de lezer 

gewoonlijk niet ontmoet. Bovendien wordt er door een boek het contact tussen de in-group en 

out-group-leden bereikt. Het uitgangspunt van beide campagnes, namelijk dat men door te 

lezen de wereld door andermans ogen kan bekijken, nadert de Imagined Intergroup Contact 

Theory. En is daarop gebaseerd dat door het lezen over diversiteit de houding tussen out-group 

en in-group wordt verbeterd. De afbakening van de in-group en out-group door de campagnes 

weerspiegelt de opvatting van de meerderheid en minderheid in de maatschappij. De aanpak 

van de campagnes gaat daarvan uit dat door het lezen vooroordelen tegenover de minderheid 

bestreden kunnen worden. De belangrijkste vooronderstelling is dat de meerderheid over de 

minderheid door het lezen wordt geïnformeerd. Daarom staat de lezer als een meerderheidslid 

aan de ene kant en de literaire personages als leden van de minderheid aan de andere kant. De 

minderheid wordt niet alleen etnisch gedefinieerd, maar juist breid behandeld. De kenmerken 

van de minderheid zijn met sociale, generatie of religieuze verschillen of gender- en seksuele 

diversiteit verbonden. Door het lezen van een boek, dat de minderheid (in de opvatting van 

IICT: de out-group) thematiseert, wordt het imagined-intergroup-contact bereikt. De 

campagnes corresponderen met de hoofdidee van de IICT. Fictie creëert de mentale simulatie 

van een intergroup-interactie, die dezelfde impact als de interactie in de reële situatie heeft. De 

strategie zowel van Lees met andermans ogen als Queerboeken focust daarop dat door een 

positief imagined intergroup-contact weergegeven in een verhaal vooroordelen worden 

verminderd.  

Zoals in het vorige hoofdstuk al besproken, een succesvol contact tussen de in- en out-

group is door drie belangrijke middelen bevorderd: 1) kennis over de out-group, 2) reductie 

van de angst, 3) begrip van andermans perspectief. (Pettigrew & Tropp, 2011, p. 77) Het 

consumentenonderzoek van GfK6 vanuit het initiatief van KVB-SMB7, CPNB8, KB9 en 

Stichting Lezen wijst op opbrengsten van het lezen. Naast ontspanning (85%) en plezier (80%) 

worden opbrengsten genoemd als liet mij in het hoofd van een ander kruipen (64%), liet mij 

dingen beleven die ik normaal niet zou beleven (48%), bracht mij in contact met een nieuwe 

                                                           
6 Growth from Knowledge, een van de globale organisaties van consumenten- en opinieonderzoek 
7 Koninklijke Vereniging van het Boekenvak-Stichting Marktonderzoek Boekenvak 
8 Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek 
9 Koninklijke Boekverkopersbond 
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wereld (36%) of gaf mij nieuwe kennis, ideeën en inzichten (33%). (Scholtz & Witte, 2015) Dat 

laat zien dat door het lezen van een boek de lezer met alle drie de middelen in contact kan 

komen. De lezer krijgt door het boek kennis over de out-group, tegelijkertijd heeft hij of zij de 

mogelijkheid het perspectief van een out-group-lid te begrijpen en vervolgens de angst voor 

intergroup-interactie te verminderen.  

Direct contact tussen de in-group en de out-group is niet altijd makkelijk te bereiken. 

Om het effect van het lezen over de diversiteit in de maatschappij te versterken, kwam de 

campagne Lees met andermans ogen met een begeleidend programma Mensenbieb. In twaalf 

bibliotheken en boekhandels in Nederland werd een bezoek van Mensenbieb aangeboden. 

Bezoekers konden dan een “levend boek” lenen en een gesprek van twintig minuten met 

interessante mensen uitvoeren, die zij niet dagelijks terechtkomen. Men kan in contact met een 

transgender, een homoseksueel, een vluchteling, een schizofreen, een ex-crimineel, een dakloze 

of een tienermoeder komen. Op basis van een gesprek kan men in een situatie van intergroup-

contact terechtkomen en het leven en perspectief van een ander begrijpen. ([Mensenbieb], 2018) 

Het project Mensenbieb baseert zich op de theoretische opvattingen van Intergroup Contact 

Theory. Vooroordelen tussen een in- en een out-group worden verminderd als beide groepen 

samen in contact komen. (Allport, 2004) Het programma Mensenbieb creëert een ruimte, 

waarin de leden van in- en out-group elkaar kunnen ontmoeten.  

Tegelijkertijd is het contact in het programma Mensenbieb institutioneel ondersteund, 

wat een van de vier voorwaarden voor de maximalisatie van de intergroup interactie is. (Allport, 

2004; Prettigrew & Tropp, 2011) Het project Mensenbieb wordt door de samenwerking tussen 

de auteurs van Lees met andermans ogen en Nederlandse bibliotheken geïnitieerd. Men kan 

“een ander” direct ontmoeten, ook al wordt de omgeving van het intergroup-contact 

institutioneel gearrangeerd. Het gaat om een simulatie, waar men veilig een intergroup-contact 

kan oefenen. 

Of de campagnes Lees met andermans ogen en Queerboeken de waarneming van de 

out-group-leden beïnvloeden en tot een beter inclusief leven leiden, moet nog empirisch 

onderzocht worden. De campagnes koesteren echter kennelijk ambities, die op het theoretische 

kader van cognitieve empathie, Theory of Mind en IICT gebaseerd zijn – zij het impliciet of 

expliciet. De door de campagnes aanbevolen en gepromote boeken zoals de begeleidende 

programma’s probeert de lezer indirect in situaties te brengen, waarin ze in contact met een out-

group-lid komen. De makers beogen daarmee positieve opbrengsten, die uit de intergroup-

interactie resulteren. Niet onbelangrijk is ook de ambitie van de campagnes om het thema 

diversiteit publiekelijk aan te kaarten en het debat erover te bevorderen. Door de samenwerking 
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van invloedrijke instellingen uit de culturele sector wordt de invloed van de campagnes 

verveelvoudigd en de effecten verhoogd van de interactie tussen boek en lezer, lezer en 

geïmagineerde “ander” en tot slot ook de lezer en een werkelijke “ander” in kunstmatige 

omstandigheden. Wat de gevolgen zijn voor de interactie met een werkelijke “ander” in reële 

omstandigheden of voor situaties waarin de lezer zelf in de positie van een “ander” terechtkomt, 

blijft af te wachten. 
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4. Het varkentje en Jonathan: ondersteuning van 

emotionele en sociale intelligentie op concrete 

voorbeelden 

 

4.1 Twee boeken uit de campagnes 

 

Zowel Lees met andermans ogen als Queerboeken stelt dus een selectie van boeken 

aan de lezer voor, die op verschillende vormen van diversiteit ingaan. Om de werking van de 

strategie van de campagnes te kunnen beoordelen, zijn er nu twee concrete boeken uit de lijst 

gekozen, met focus op de LHBTI-thematiek. Zoals in het derde hoofdstuk al besproken, 

beïnvloeden boeken in tegenstelling tot andere media en narratieve representaties sterker de 

cognitieve vaardigheden van lezers. (Stichting Lezen, 2017, p. 18) Ik besteed er aandacht aan, 

in hoeverre de gekozen boeken in overeenstemming zijn met de (in het derde hoofdstuk 

geanalyseerde) aanpak van de campagnes – ik houd me met de vraag bezig, of en in hoeverre 

de boeken in staat zijn empathie te bevorderen en intergroup-vooroordelen te verminderen. Ik 

richt me op de narratieve procédés en literaire eigenschappen van de tekst, om te kunnen 

bepalen hoe (deze concrete) fictie de wenselijke resultaten probeert te bereiken – de 

bevordering van empathie en Theory of Mind en de verbetering van de intergroup-houding.  

Opzettelijk zijn er boeken gekozen, die voor lezers van verschillende leeftijd zijn 

gemaakt – kleinere kinderen en “young adults”. Dat opent de ruimte om gedetailleerd te 

observeren, hoe zich de literaire werkwijzen, gericht op bevordering van de LHBTI-acceptatie, 

naargelang van de leeftijd van de doelgroep verschillen. De gekozen boeken zijn al uitgegeven 

commerciële boeken. Het gaat niet om boeken die speciaal voor het doel van de campagnes zijn 

geschreven. Ze bieden dus een complexere ondergrond voor de analyse en weerspiegelen de 

reële situatie op de markt van boeken over LHBTI’s.  

Voor de leeftijdcategorie vanaf 3 jaar is het boek Het lammetje dat een varken is (2017) 

van Pim Lammers gekozen. Het lammetje dat een varken is is een prentenboek voor kleuters 

en gaat op een duidelijke manier op het thema genderidentiteit in. Het verhaal speelt zich op 

een boerderij af, waar schapen in de wei grazen en varkens in de modder rollen. Op de boerderij 

woont ook een lammetje, dat niet als de andere schapen is. Het wil liever in de modder rollen, 

zoals de varkens. Dat vinden zowel de schapen als de varkens onmogelijk (ze noemen het 
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lammetje ‘raar’ en ‘gek’). Als dat de boer ziet, neemt hij het lammetje naar de dierenarts. De 

dierenarts stelt vast dat het lammetje alleen van buiten als een lammetje eruitziet, maat van 

binnen een echt varken is. Met behulp van een scheerapparaat en een krultang (voor het 

gekrulde staartje) maakt de dierenarts van het lammetje een varken. En alles is zoals het moet. 

Door jou ben ik mij (2019) van Hinke van Abbema is voor tienerlezers bedoelt en biedt 

een diepe sonde in het innerlijke leven van de hoofdpersonage, die met zijn homoseksualiteit 

vecht. De Rotterdamse jongen Jonathan woont samen met zijn ouders, zussen en broer, is van 

plan psychologie aan te studeren aan de universiteit, heeft een bijbaantje, ontmoet vaak zijn 

vrienden en volgt de catechese. Sinds zijn veertiende weet hij dat hij op jongens valt. Dat houdt 

hij geheim. Op een voetbalwedstrijd ontmoet Jonathan de interessante Marokkaanse jongen 

Marouan. Ze beginnen samen veel tijd door te brengen en ze kunnen goed met elkaar praten. 

Hoewel zij uit verschillende achtergronden komen – Jonathan is in een liefhebbende christelijke 

familie opgevoed, terwijl Marouan moeilijke kindertijd heeft gehad – worden ze langzaam 

verliefd op elkaar. Jonathan verkeert in een moeilijke situatie. Hij weet dat hij zijn relatie niet 

meer wil geheimhouden en Marouan als een gewone vriend voorstellen. Tegelijkertijd weet hij 

zich niet zeker, hoe hij over zijn homoseksualiteit in een streng gelovige omgeving moet 

spreken en hoe hij uit de kast kan komen. Bovendien worstelt hij met de vraag, of hij van God 

homoseksueel mag zijn. Hij piekert erover in stilte, maar als het teveel wordt, gaat hij aan 

hyperventilatie lijden. Marouan en vooral Jonathans beste vriendin Eline bedenken een plan en 

helpen Jonathan eerst met zijn vrienden en dan ook met zijn familie over zijn seksuele oriëntatie 

te spreken. Hij wordt net als de lezer geconfronteerd met verschillende reacties. Terwijl 

Jonathans vrienden zijn geaardheid positief opvatten, hebben zijn ouders tijd nodig, om met de 

nieuwe informatie te leren omgaan. Vooral voor Jonathans vader is het moeilijk de voor hem 

nieuwe situatie te accepteren. Van de kant van de kerk stuit hij ook op onbegrip. Maar 

uiteindelijk is het vooral Jonathan zelf, die zichzelf moet accepteren en zijn eigen beslissingen 

moet maken – dat is het inzicht dat het boek aan de lezer overbrengt. 

Verschillende literaire genres beschikken over verschillende literaire procédés, die 

empathie en sociaal begrip kunnen bevorderen. Daarom schets ik in dit bacheloronderzoek af, 

op welke manier een prentenboek aan de ene kant en een Young Adult-boek aan de andere kant 

de opbrengsten van het lezen bevorderen. Voor het doel van de bespreking van de boeken heb 

ik uit beide een passage gekozen, waarin de hoofdprotagonisten met hun eigen gender- of 

seksuele identiteit en reacties vanuit hun omgeving geconfronteerd worden. Dat zijn volgens 

mij de sleutelpassages, die een emotionele reactie en een zeker begrip voor de personages van 

de kant van de lezer kunnen veroorzaken. In het geval van Het lammetje dat een varken is gaat 
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het om de situatie, waarin zowel de schapen als ook de varkens het niet acceptabel vinden, dat 

een lammetje door de modder rolt. Uit Door jou ben ik mij heb ik de passage gekozen, waarin 

Jonathan met reactie van zijn vader op zijn coming-out moet omgaan. 

 

4.1.1 Het lammetje dat een varken is: Hoe het prentenboek werkt 

 

 

Prentenboeken zijn zoals alle fictie in staat om emoties van de personages weer te 

geven. In tegenstelling tot romans bewerkstelligen de prentenboeken de weergave van emoties 

zowel tekstueel als visueel. Jonge lezers ontberen een volledig ontwikkelde empathie en Theory 

of Mind-vermogen en ze hebben maar beperkte ervaring met verschillende menselijke emoties. 

Prentenboeken bieden dus een simulatie van een reële situatie en reële emoties aan, waardoor 

de kinderlezer zijn empathie en Theory of Mind-vermogen zowel door de tekst als via beelden 

traint. Een prentenboek maakt mogelijk dat door de afgebeelde emoties, de kinderlezer dezelfde 

emoties doormaakt. Als gevolg daarvan begrijpt de kinderlezer beter, hoe zich de personage 

zich voelt. De visuele verbeelding van de emotionele staat van personages in een prentenboek 

Bron: Het lammetje dat een varken is, Pim Lammers & Milja Praagman, Uitgeverij De 

Eenhoorn bvba, Vlasstraat 17, B-8710 Wielsbeke, 2017, [p. 3-4] 
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kan de lezer direct en onmiddellijk beïnvloeden. Ze geeft zowel basisemoties10 als complexere 

sociale emoties11 weer. Door de gezichtsexpressie, gebaren of houding van het lichaam herkent 

de lezer de mentale staat van de personages. (Nikolajeva, 2013)  

De sociale situatie weergegeven in de gekozen passage van Het lammetje dat een 

varken is laat de kinderlezer zien, hoe het voelt, als iemand niet geaccepteerd wordt voor wie 

hij is. Dat is een simulatie, die veel gevoelens kan oproepen. Daarom vormt ze een effectieve 

ruimte voor de oefening van  empathie en Theory of Mind. Op de dubbelpagina worden de 

schapen op de wei en varkens in de modder afgebeeld. In het midden rolt een lammetje door de 

modder. Zowel schapen als ook varkens observeren het lammetje ongelovig. De afbeelding 

wordt door een korte tekst begeleid: “Maar wat is dat?/ Een lammetje in de modder?/ ‘Wat een 

gek lam!’ roepen de schapen./ ‘Wat een raar lam!’ roepen de varkens.” (Het lammetje dat een 

varken is, 2017)  

Zoals we kunnen zien zijn de personages van het prentenboek dieren. Is het niet 

problematisch voor de lezer, de emoties van een dier te ontsluiten? De lezer heeft toch weinig 

ervaring met de innerlijke belevingswereld van een dier. In een prentenboek is het begrip voor 

een dierenpersonage wel vergemakkelijkt. De dieren zijn geantropomorfiseerd en ze beleven 

dezelfde emoties als mensen. Bovendien zijn ze in staat menselijke gebaren, houding en 

gezichtsmimiek uit te drukken. (Nikolajeva, 2013) Daarom is het minder relevant of personages 

in een prentenboek menselijk of niet menselijk weergegeven zijn. Kinderen komen vanaf 

vroege kindertijd met dieren in contact. De vertrouwde omgeving zoals de afbeelding van 

schattige dieren versterkt het emotionele engagement van een kinderlezer met het prentenboek. 

De dieren in Het lammetje dat een varken is zijn niet volledig geantropomorfiseerd. Ze hebben 

geen menselijke gebaren of lichaamshouding. De emoties moet men met behulp van hun 

gezichtsexpressie bepalen, in het bijzonder de vorm van de mond en de ogen. Het lammetje in 

het midden van het beeld heeft zijn mond in een glimlach uitgespreid. Op basis daarvan kan de 

kinderlezer begrijpen dat het lammetje vrolijk is, als het door de modder rolt. Vrolijkheid is een 

van de basisemoties en is goed herkenbaar door de kinderlezer. De schapen en de varkens 

hebben daarentegen hun wenkbrauwen opgeheven en hun monden geopend of in een streep 

samengeperst. Hier spreekt men eerder over sociale emoties, die complexer zijn en door 

                                                           
10 In de psychologie worden vijf basisemoties onderscheiden: vreugde, verdriet, angst, boosheid en 

minachting. De basisemoties zijn aangeboren. (Nikolajeva, 2018, p. 140) 
11 De sociale emoties (zoals liefde, jalousie of schaamte) ontstaan vanuit de intermenselijke interactie. 

Ze zijn aangeleerd en men kan ze oefenen. (Nikolajeva, 2018, p. 143) 
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interactie tussen personages ontstaan. Dat kan als afwijzende en afkeurende houding 

geïnterpreteerd worden. 

In een prentenboek komt het tot interactie tussen de tekst en het beeld. In hun studie 

The Dynamics of Picturebook Communication onderscheiden Nikolajeva en Scott de volgende 

typen van tekst/beeld-interactie. De term symmetrical interactie beschrijft de situatie, waarin de 

tekst en het beeld hetzelfde verhaal vertellen. In een enhancing interactie breidt het beeld de 

betekenis van de tekst uit, en andersom. Een versterkte enhancing interactie wordt als 

complementary interactie genoemd. Counterpointing interactie beschrijft de situatie, waarin de 

tekst en het beeld in oppositie staan. De interactie tussen de tekst en het beeld ondersteunt het 

engagement van de lezer met het verhaal. Hij of zij kan de weergegeven emoties en sociale 

situaties beter interpreteren. (Nikolajeva & Scott, 2000, p. 225-226)  

De interactie in Het lammetje dat een varken is kan als een enhancing interactie tussen 

de tekst en de afbeelding worden geïnterpreteerd. De betekenis van de tekst en het beeld zijn 

complementair. De tekstuele weergave van de situatie wordt door het beeld ondersteund, en 

andersom. Daarom zou de kinderlezer in staat moeten zijn, om zowel de weergegeven sociale 

situatie en interactie als de emoties van de personages beter te herkennen. Door het beeld kan 

de kinderlezer onmiddellijk begrijpen dat de schapen en varkens niet tevreden zijn met het 

gedrag van het lammetje. De hierboven geciteerde tekst van de dubbelpagina wordt niet door 

meta-cognitieve taal ondersteund en de emoties moeten impliciet met behulp van uitroepen van 

de personages herkend worden. De woorden ‘gek’ of ‘raar’ worden gebruikt, als men iets niet 

begrijpt of onmogelijk vindt. Daarom kan de houding van de schapen en de varkens door de 

lezer als afkeurend of veroordelend tegenover het lammetje geïdentificeerd worden.  

Daardoor geraakt de kinderlezer in een ingewikkelde situatie. Aan de ene kant staan 

de schapen en varkens, die het lammetje veroordelen. Aan de andere kant staat het lammetje, 

met wie de kinderlezer zich goed kan identificeren. Het lammetje wordt als een kind 

weergegeven, het is schattig en vrolijk, als het buiten speelt, zoals kinderen doen. Daardoor 

worden de empathie en de Theory of Mind van het kind bevorderd. De kinderlezer begrijpt 

namelijk, hoe zich het lammetje voelt. Tegelijkertijd weet hij of zij dat de schapen en varkens 

het lammetje als raar of gek beschouwen. Dat kan tot de empathie en de spijt voor het lammetje 

leiden, omdat de kinderlezer zich in een situatie moet inleven, waarin het lammetje niet 

geaccepteerd wordt voor iets wat hem vrolijk maakt. 

De resultaten van het lezen van Het lammetje dat een varken is (en vooral het begrijpen 

van de complexe sociale situatie die weergegeven wordt door het verhaal) kunnen door de 

kind/ouder-interactie bevorderd worden. Door goed geformuleerde vragen (Hoe voelt het 
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lammetje zich?/ Hoe kan je dat herkennen?/ Waarom vinden de schapen en varkens het 

lammetje gek?/Hoe voelt het lammetje zich daarover?) kan de ouder het kind tot reflectie op de 

emoties van de personages stimuleren. De mentale staat van de personages in Het lammetje dat 

een varken is is niet expliciet weergegeven, daarom kan de mental state talk tussen de ouder en 

het kind beslissend zijn voor het juiste begrip van het verhaal. Het proces van emotionele 

begripsvorming kan verder versterkt worden als de kinderlezer al ervaring heeft met gebrekkige 

acceptatie of hij of zij zich onbegrepen voelt. Dan wordt het emotionele geheugen geactiveerd 

(Hogan, 2011, p. 287), wat tot een betere betrokkenheid tussen het kind en de tekst zoals 

ontwikkeling van emotionele intelligentie leiden kan. 

Het lammetje dat een varken is beschikt over bepaalde kenmerken, die het indirecte-

intergroup contact tussen de lezer en het LHBTI-personage positief beïnvloeden. Het verhaal 

is in staat de lezer over de LHBTI-groep te informeren. Daarom lijkt het er vanuit het perspectief 

van de campagnes geschikt voor, de wenselijke uitkomst – vermindering van intergroup-

vooroordelen – te bevorderen. Desondanks is de situatie in Het lammetje dat een varken is 

moeilijker. Het gaat om een prentenboek voor jonge lezers, die nog niet over een ontwikkelde 

cognitieve empathie en Theory of Mind nog niet beschikken. Ook over maatschappelijke kennis 

beschikt de kinderlezer nog amper. Daarom is de afgebeelde situatie zonder verder uitleg voor 

de kinderlezer misschien moeilijk te begrijpen. In Het lammetje dat een varken is wordt de 

kwestie van genderdiversiteit op een impliciete manier beschreven. Of de geoogde bevordering 

van de acceptatie van LHBTI’s er echt door plaatsvindt of niet hangt in het geval van Het 

lammetje dat een varken is sterk van de mental state talk tussen het kind en de ouder af. Daarom 

biedt het verhaal eerder een inspiratiebron voor de ouders (of de onderwijzers), die met behulp 

daarvan het gesprek over het thema genderdiversiteit willen openen. 

 

4.1.2 Door jou ben ik mij: Hoe het Young Adult-boek werkt 

 

Voorzichtig kijk ik op en mijn ogen ontmoeten de vragende blik van mijn ouders. ‘Wat 

is er?’ vraagt mijn moeder aanmoedigend.  

Ik ga naar voren zitten, mijn handen in elkaar verstrengeld. Ze zijn warm en klam. 

Mijn hart bonst, ik voel hem in mijn keel zitten. Kan dat eigenlijk? Ik probeer te slikken, maar 

dat lukt nog steeds niet. 

‘Ik… ehm. Ik moet iets zeggen.’ 
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Mijn ouders kijken verbaasd aan. Ik probeer mijn gedachten te ordenen. De haartjes 

op mijn armen staan rechtop, ik ben me heel erg bewust van hun ogen die op mij gericht zijn. 

‘Toe maar,’ fluistert Mariël. 

‘Ik…ik.’ Ik krijgt het er niet uit. 

‘Zeg het maar,’ zegt mijn moeder nu. 

Ik haal nog één keer diep adem voordat mijn wereld verandert en gooi ik het eruit. ‘Ik 

val op jongens. Ik ben homo.’ 

Dit is het dan. Ik heb het gezegd en kan het niet meer ongedaan maken. Al mijn spieren 

spannen zich tegelijk aan. Ik kijk naar mijn ouders. Mijn moeders hand gaat heel langzaam 

naar haar mond en mijn vader zit stil als een standbeeld. 

Het is of de tijd gestopt is. 

En ik weet niet meer hoe ik moet ademhalen. 

‘O, jongen toch,’ zegt mijn moeder door haar hand heen. 

Mijn vader schudt zijn hoofd. ‘Weet je dat zeker?’ 

Ik knik en haal heel voorzichtig weer wat lucht naar binnen. Mijn vader kijk nu naar 

Mariël. ‘En jij wist het al?’ 

‘Een tijdje,’ zegt ze. 

Mijn moeder haalt haar hand van haar mond en strekt haar arm naar me toe. Ik leg 

mijn hand in de harre en ze knijpt zachtjes. ‘Wat goed dat je ons dat verteld hebt,’ zegt ze. ‘We 

komen er vast wel uit met z’n allen.’ 

‘Ja.’ Ik weet niet precies waar we dan uit moeten komen, maar ‘ja’ lijkt me de meest 

logische reactie. 

Mijn vader knikt en even ben ik heel opgelucht dat ze niet boos zijn of teleurgesteld of 

iets in die trant. Alleen een beetje geschrokken, maar dat had ik ook wel verwacht. Mariël 

glimlach naar me en we nemen alle vier een slok koffie. 

‘Maar misschien is het wel helemaal niet zo,’ zegt mijn vader opeens. ‘Want het kan 

gewoon zijn dat je nog niet het juiste meisje hebt ontmoet.’ 

Mariël schudt haar hoofd. ‘Zo werkt het niet, pap.’ 

‘Dat kan toch best?’ Hij kijkt naar mij, verwachtingsvol. ‘Ik bedoel, je bent nog maar 

net negentien en er zijn nog genoeg meisjes om te leren kennen. Ik was ook negentien toen ik je 

moeder leerde kennen op de studentenvereniging.’ 

Oké, ik heb geen idee hoe ik hierop moet reageren. Gelukkig schiet Mariël nog een 

keer te hulp. 
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‘Papa, gay zijn heeft niet te maken met wel of niet het juiste meisje tegenkomen. Jona 

valt niet op meisjes.’ 

Mijn moeder schenkt ons een tweede kop koffie in, ik zie dat mijn vader zich schrap 

zet. Hij richt op Mariël nu. ‘Je weet helemaal niet of dat wel zo is. Geloof mij maar, als Jona 

het juiste meisje tegenkomt, is hij zo om. Ik heb het eerder meegemaakt.’ 

Mariël schudt haar hoofd en haalt haar schouders op naar mij, zo van ‘sorry, ik heb 

het geprobeerd.’ Mijn vader heeft ondertussen de krant gepakt en is begonnen met lezen. 

Kennelijk zijn we uitgepraat. 

‘Komt Eline nog?’ vraagt Mariël zachtjes. 

‘Ja, straks. Met de boeken.’ 

‘Nou, dan moeten we het er later nog maar een keer over hebben,’ vindt Mariël. 

Ik sta op om de kamer uit te lopen. Mijn moeder pakt mijn hand vast als ik langs haar 

loop en glimlach naar me. ‘Het komt wel goed,’ zegt ze. 

Boven op mijn kamer loop ik het gesprek een paar keer na. Ze werden niet kwaad, 

maar ze hebben het ook niet begrepen. Zo frusterend. Het voelt alsof ik het nog een keer moet 

overdoen. 

Een uur later klopt iemand op mijn deur. Eline komt binnen met een plastic tas met de 

boeken erin. ‘Hoe ging het?’ 

Ze ploft naast me op de bank. Ik haal mijn schouders op. ‘Op zich wel oké. Mijn moeder 

zei dat we er wel uit zouden komen, wat dat ook maar betekenen mag. Maar tot mijn vader is 

het niet echt doorgedrongen, volgens mij.’ 

Ik vertel haar wat mijn vader zei. Ze slaakt een diepe zucht. ‘Zullen we het nog een 

keer met ze bespreken?’ 

‘Dat lijkt me een goed idee. Maar even wachten tot Marouan er is, ik heb hem verteld 

wat er gebeurd is. Hij appte net dat hij de winkel nog moet afsluiten, maar dan komt hij 

hierheen. Misschien moeten Lucas en Lianne er ook maar bij zijn, dan weten die het ook 

meteen.’ 

‘En hoe ga je dat doen met Marouan? Gaan jullie vertellen dat jullie een relatie 

hebben met elkaar?’ 

Ik schud mijn hoofd en voel de spanning weer in mijn buik terugkomen. ‘Dat lijkt me 

iets te veel voor één avond.’ 

Beneden wordt de voordeur dichtgeslagen. We horen Lianne de trap op lopen naar 

haar kamer. Ik check mijn horloge, het zal nog wel een kwartier duren voor Marouan hier is 

vanuit zijn werk. 
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‘Ik ga Mariël er ook maar weer bij vragen,’ zeg ik tegen Eline. 

Even later sta ik weer op Mariëls deur te kloppen en weer opent ze hem op een kier. 

Hoe déjà vu wil je het hebben? 

‘Marouan komt to,’ zeg ik. ‘En Lianne is er nu ook. Dus we gaan op herhaling, oké?’ 

‘Oké.’ 

‘Wil jij anders Lianne vragen om mee te gaan naar beneden? vraagt Eline haar. ‘Dan 

kan Joon zich concentreren op wat hij moet zeggen.’ 

‘Sjonge, zo officieel allemaal,’ zucht Mariël. ‘Wat een gedoe.’ 

‘Weet ik ook wel,’ snauw ik. ‘Ik kan er niks aan doen dat het een gedoe is. Ik wil juist 

helemaal geen gedoe.’ 

‘Rustig maar,’ zegt ze. ‘Ik neem haar wel mee.’ 

Eline en ik lopen naar beneden, waar Eline in de keuken thee voor ons zet. Ik ijsbeer 

wat rond, probeer te letten op mijn ademhaling. Het gaat goed komen. Er is niks aan de hand. 

Niks. Daarnet reageerden ze goed, dus dat gaat nu niet ineens anders zijn. Toch heb ik een 

voorgevoel dat er meer zit achter die ontkenning van mijn vader. Hij wil het niet weten. 

Eindelijk gaat de deurbel. Voor Mariël het teken om de trap af te komen met een 

chagrijnig kijkende Lianne. ‘Waarom moet ik mee? Ik zet te Facetimen met Senna.’ 

Eline opent de voordeur. Marouan komt binnen en glimlacht naar me, waardoor ik 

een beetje ontspan. Ik ben niet alleen. Op dat moment gaat de kamerdeur open. ‘Wat een drukte 

hier in de gang,’ zegt mijn moeder. ‘Hé, Marouan. Leuk dat je er bent.’ 

In de woonkamer gaat Mariël in de leunstoel zitten en Marouan, Eline en ik op de 

bank. Eline in het midden. Lucas, die naast mijn vader op de bank zat, pakt zijn boek en gaat 

op de leuning van Mariëls stoel zitten om haar te vertellen wat hij net gelezen heeft.  

Lianne zakt achterover op de andere bank naast mijn vader, met haar armen over 

elkaar en haar lippen samengeperst. 

‘Wat is er?’ vraagt mijn vader aan haar. ‘Weet ik veel,’ zegt ze. ‘Ik moest mee van 

Mariël.’ 

Mijn ouders kijken nu allebei naar mijn oudste zus. ‘Wat is er aan de hand?’ 

Mariël maakt een hoofdbeweging naar mij. ‘We moeten het nog even hebben over wat 

Jona net na het eten vertelde.’ 

‘Wat dan?’ vraagt Lianne. 

Ik kijk mijn jongere zusje aan, benieuwd naar wat ze gaat zeggen. ‘Ik heb papa en 

mama vanavond verteld dat ik niet op meisjes val, maar op jongens.’ 

‘Ooo?’ zegt ze, haar ogen wijd opensperrend. ‘Je bent gay!’ 
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‘Ja.’ 

‘Cool.’ 

Lucas kijk op van zijn boek en knikt instemmend, maar mijn vader schudt zijn hoofd. 

‘Nogmaals, volgens mij is het helemaal niet zo.’ 

Ik voel mijn ademhaling stokken. Hoe moet ik hem er nou van overtuigen dat het wel 

zo is? 

Eline legt haar hand op mijn schouder. ‘Ademhalen, Jona,’ zegt ze. 

Ik open mijn mond en de lucht stroomt binnen, te veel tegelijk. 

‘Meneer Van den Broeke, waarom zegt u dat het niet zo is?’ vraagt ze aan mijn vader. 

‘Jona weet dat zelf toch het beste, of hij gay is of niet.’ 

‘Ik vind het onzin, Jona!’ zegt mijn vader, zijn stem klinkt te hard in de stilte. 

Mijn handen trillen. Wat moet ik hierop zeggen? Ik weet het niet. Ik weet niks meer. Ik 

zie zwarte vlekken en sterretjes voor mijn ogen. 

‘Het is geen onzin,’ zegt Eline. 

‘Maar hoe kom je daar dan toch bij? vraagt mijn vader aan mij. ‘Hoe weet je dat 

dan?’ 

Die vragen. Ik kan er geen antwoord op geven. Mijn longen krijgen geen lucht meer, 

de zwarte vlekken worden groter, het trillen wordt erger. Even ben ik bang dat ik ga 

flauwvallen, maar dan voel ik Marouan. Hij heeft achter Eline langs zijn hand op mijn rug 

gelegd en wrijft kleine cirkels over mijn onderrug. Ik knijp mijn ogen dicht en focus me op de 

warmte die ervanaf komt en door mijn shirt mijn lijf in sijpelt. 

‘Wat krijgen we nou?’ roept mijn vader. Mijn ogen vliegen open. Hij is overeind 

gesprongen en steekt een vinger uit naar Marouan. ‘Zit jij nou aan mijn zoon?’ 

Er klikt iets in me. Alsof er verschillende dingen op hun plaats vallen. De vlekken zijn 

weg, ik zie weer helder, ik adem weer normaal. Binnen een fractie van een seconde ben ik 

overeind en heb mezelf voor Marouan geplaatst, recht tegenover mijn vader. Hij lijkt het niet 

te zien, hij kijkt langs me heen naar mijn vriend. 

‘Zit jij aan hem?’ roept hij. ‘Blijf van mijn zoon af. En mijn huis uit, nu!’  

(Door jou ben ik mij, 2019, p. 253-257) 

 

Hoewel de Young Adult-fictie moeilijk te definiëren is, omdat ze zich constant 

ontwikkelt, kan men een paar eigenschappen noemen, die algemeen gelden. Een Young Adult-

verhaal heeft 1) een jonge hoofdpersoon, 2) geeft dezelfde problemen weer, waarmee jongeren 

in werkelijkheid worstelen en 3) is in een taalregister geschreven, dat voor jongeren 
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karakteristiek is. (Kiser, 2017, p. 39) De adolescentie is de periode, waarin men zijn eigen 

identiteit en zelfbewustzijn vormt. Tegelijkertijd leert men het vermogen van herkenning van 

eigen en andermans mentale staat te begrijpen. Young Adult-fictie beschikt daardoor over het 

potentieel om het ontwikkelingsproces van de eigen identiteit van de tienerlezer in de puberteit 

te weerspiegelen en te ondersteunen. (Nikolajeva, 2014b)  

Young Adult-fictie benut verschillende narratieve methoden, die het engagement van 

de tienerlezer met de fictie bevorderen. In een van haar studies noemt Maria Nikolajeva twee 

beslissende narratieve procédés, die het emotionele en cognitieve engagement met fictie bij 

lezers ondersteunen: het tijd- en het vertelperspectief. Door jou ben ik mij representeert een 

gewoon vertelperspectief, een dat voor Young Adult-fictie kenmerkend is. Het verhaal is verteld 

in de tegenwoordige tijd en vanuit het ik-perspectief. Dat ondersteunt het opbouwen van een 

nauwe verhouding tussen de hoofdpersonage Jonathan en de lezer. Bovendien wordt de “hier-

en-nu”-simulatie bevorderd. Daardoor wordt bij de lezer de nieuwsgierigheid en 

bereidwilligheid gestimuleerd zich met het verhaal te engageren, het innerlijke leven van 

Jonathan te leren kennen en zijn perspectief te begrijpen. De personage van Jonathan is door de 

auteur zo afgebeeld, dat de identificatie met hem voor de tienerlezer eenvoudig is. Jonathan is 

een gewone jongen, die zeker veel overeenkomsten vertoont met de tienerlezer zelf. Hij woont 

met zijn familie, brengt veel tijd door met zijn vrienden, wordt voor de eerste keer verliefd. Hij 

is onzeker met zichzelf en hij streeft ernaar, zijn eigen identiteit te vinden. Het boek biedt de 

lezer inzicht in de worsteling en het proces van de verzoening met zichzelf. Door het boek wordt 

de lezer met gevoelens geconfronteerd zoals pijn, onbegrip, onzekerheid of zich gevangen 

voelen door verwachtingen van de buitenwereld. Dat weerspiegelt problemen waar de meeste 

tieners mee worstelen. Ook het taalgebruik in de tekst lijkt op de reële tienertaal. Daarom is de 

door het verhaal weergegeven omgeving geloofwaardig en voor de tieners bekend. De 

tienerlezer raakt daardor makkelijker ondergedompeld in het verhaal en wordt sterker cognitief 

en emotioneel met de tekst geëngageerd. 

In tegenstelling tot prentenboeken wordt de mentale staat van een personage in een 

roman alleen door woorden weergegeven. In de vakliteratuur wordt er een discussie gevoerd 

over representatie van emoties in fictie. Emoties zijn non-verbaal en dubbelzinnig, daarom is 

de taal niet voldoende, om emoties te representeren. In de literatuurwetenschap zijn er twee 

vormen van representatie van emoties onderscheidt. (Nikolajeva, 2014b, p. 95) Door jou ben ik 

mij is op de mentale staat van de hoofdpersonage Jonathan gericht en laat de tienerlezer een 

inkijkje nemen in zijn beleveniswereld. Zoals andere Young Adult-fictie weerspiegelt het 

verhaal het proces van de volwassenwording. Dat is een verdere reden, waarom Van Abbema’s 
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roman in de boekenlijst van Queerboeken is geplaatst. Het biedt namelijk een breed 

geschakeerde simulatie van verschillende innerlijke belevenissen van een tienerpersonage, met 

behulp waarvan de lezer zijn empathie en Theory of Mind kan oefenen. Jonathans mentale staat 

is er direct door meta-representatie beschreven (ik ben verliefd, ik ben bang), of de lezer moet 

zijn innerlijke beleving impliciet herkennen. In cognitieve psychologie wordt benadrukt dat 

emoties belichaamd kunnen worden. Men kan door observatie van andermans gedrag, gebaren, 

houding van het lichaam of gezichtsexpressie zijn of haar mentale staat identificeren. Deze 

wetenschap kan men in de literatuur gebruiken. Emoties worden aan de lezer niet direct 

meegedeeld, maar de lezer moet gebruik maken van zijn Theory of Mind om de weergegeven 

situatie te begrijpen. De lezer wordt dus aangezet alleen door de tekstuele representatie van 

gedrag en lichaamstaal van een personage een beeld van de mentale staat ervan te creëren. 

(Nikolajeva, 2014b, p. 95-96) 

In de gekozen passage van Door jou ben ik mij wil Jonathan zijn seksuele oriëntatie 

niet meer geheimhouden en vertelt hij zijn ouders dat hij op jongens valt. De tekst geeft een 

emotioneel moeilijke situatie weer. Dat versterkt het emotionele engagement van de lezer en 

opent de ruimte voor het oefenen van empathie en Theory of Mind. Als Jonathan zich 

voorbereidt om de waarheid aan zijn ouders te vertellen, worden zijn gevoelens zo impliciet 

beschreven: Ik ga naar voren zitten, mijn handen in elkaar verstrengeld. Ze zijn warm en klam. 

Mijn hart bonst, ik voel hem in mijn keel zitten. Kan dat eigenlijk? Ik probeer te slikken, maar 

dat lukt nog steeds niet. (Door jou ben ik mij, 2019, p. 253) Door de beschreven lichaamstaal 

(naar voren gaan zitten, handen in elkaar verstrengelen) en figuurlijke beschrijvingen (hart in 

de keel voelen zitten) wordt weergegeven dat Jonathan heel zenuwachtig is. Iedereen die ook 

ooit zenuwachtig was, kan dat gevoel goed herkennen. Dat bevordert zijn of haar empathie voor 

Jonathan. 

Vervolgens wordt de lezer met de reactie van Jonathans ouders geconfronteerd. De 

lezer heeft geen directe toegang tot hun gedachten en innerlijk leven. Daarom wordt het hogere 

niveau van het lezen van gedachten betrokken. Mijn moeders hand gaat heel langzaam naar 

haar mond en mijn vader zit stil als een standbeeld. (Door jou ben ik mij, 2019, p. 253) Niet 

alleen de lezer maar ook Jonathan kan dus herkennen dat zij verrast zijn. Dat bevordert het 

vermogen van de lezer om om te gaan met multiple-order-intentionality. Ze weten dat Jonathan 

weet dat zijn ouders verrast zijn. 

Een ingewikkeldere situatie ontstaat er als Jonathans vader constateert: Maar 

misschien is het wel helemaal niet zo, […]. Want het kan gewoon zijn dat je nog niet het juiste 

meisje hebt ontmoet. […] Geloof mij maar, als Jona het juiste meisje tegenkomt, is hij zo om. 
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[…] (Door jou ben ik mij, 2019, p. 254) Daarmee komen we in een situatie, die de Stichting 

Lezen (2017) in haar studie Wat doet het boek? Een onderzoek naar de opbrengsten van lezen 

foutieve aannames noemt. (zie hoofdstuk 2.1.1.) Er wordt hier conflict en onbegrip beschreven 

die tussen de personages ontstaan (hier tussen Jonathan en zijn vader). De lezer is echter goed 

vertrouwd met het innerlijke leven van Jonathan. Hij of zij weet, hoe moeilijk de worsteling 

met zichzelf voor Jonathan was en dat hij uiteindelijk in het reine gekomen is met zijn seksuele 

oriëntatie en er geen twijfel meer over heeft. Maar Jonathans vader begrijpt en accepteert de 

geaardheid van zijn zoon niet. Dit misverstand ondersteunt bij de lezer het emotionele en 

cognitieve engagement met het verhaal, wat positieve gevolgen voor de ontwikkeling van zijn 

of haar emotionele en sociale intelligentie met zich brengt. 

Door jou ben ik mij beschikt ook over kenmerken, die het indirecte intergroup-contact 

tussen de lezer en het LHBTI-personage ondersteunen. Vanuit het perspectief van de 

campagnes is de roman geschikt om de vermindering van intergroup-vooroordelen te 

bevorderen. De makers van de campagne Queerboeken, die Door jou ben ik mij op de lijst 

hebben gezet, zijn blijkbaar ervan uitgegaan, dat door de hoofdpersonage Jonathan de 

tienerlezer met het thema homoseksualiteit bekend geraakt en gemotiveerd is om zich ermee 

bezig te houden. Aangezien het om een Young Adult-boek gaat, beschikt de doelgroep (de 

adolescentlezers) reeds over een ontwikkeld empathisch vermogen en Theory of Mind zowel 

als een zekere maatschappelijke kennis. Daarom is het zich inleven in de door de tekst 

weergegeven situaties voor de tienerlezer makkelijker dan in Het lammetje dat een varken is te 

bereiken. Door al deze kenmerken lijkt het boek Door jou ben ik mij geschikt materiaal om 

acceptatie van de “reële Jonathans” in het dagelijkse leven van de lezer te ondersteunen. 
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5. Conclusie 

 

Dit bacheloronderzoek sloot aan bij de recente discussie over de ondersteuning van de 

LHBTI-acceptatie onder jongeren, zoals ze is gevoerd in politiek, de pedagogiek en ook in de 

literatuurwetenschap en zoals ze in Nederland in het bijzonder markant is. Is de literatuur 

misschien een geschikte middel om een zich in de laatste tijd zowel binnen als buiten Nederland 

voordoende negatieve trend tegen te gaan? De campagnes Lees met andermans ogen en 

Queerboeken en de inschakeling van de kinder- en jeugdboeken zijn als een duidelijk signaal 

te lezen, dat deze hypothese in Nederland breed gedragen wordt. De analyse van de campagnes 

en hun achtergrond duidt erop dat deze campagnes in hun strategieën en concrete activiteiten 

heel praktisch aansluiten aan de theorie. In hun beginselen vertonen ze vooral met de beginselen 

van Theory of Mind als Intergroup Contact Theory overeenkomsten en proberen hun stellingen 

in een praktische aanpak om te zetten, met als doel de emotionele en sociale intelligentie bij 

kinderen en jongeren te ontwikkelen en vooroordelen tegen te werken. Dat betekent op het 

specifieke gebied van het LHBTI-vraagstuk de acceptatie van de als LHBTI gekenmerkte 

mensen aan de kant van de lezers, die zich niet als LHBTI leden identificeren, te verhogen – in 

stap een tijdens het lezen, in stap twee in de reële wereld.  

Zoals in het hoofdstuk 3.3. besproken, zijn er drie pijlers te identificeren, waarop de 

campagnes hun aanpak bouwen. Ten eerste hebben de auteurs van de campagne een boek als 

het medium gekozen, om lezers cognitieve vaardigheden sterker te stimuleren. Dat kan men 

overigens daaraan zien dat het belangrijkste hulpmiddel van de campagnes de boekelijsten zijn, 

hoewel de campagnes ook over andere elementen beschikken. De volgende pijlers kunnen we 

vanuit de analyse reconstrueren: de campagnes zijn – opzettelijk of niet – op Theory of Mind 

en theorieën over empathische ontwikkeling van de onvolwassen mens, zoals op de Imagined 

Intergroup Contact Theory, gebaseerd. In hoeverre de campagnes Lees met andermans ogen en 

Queerboeken de positieve intergroup-houding in de werkelijkheid beïnvloeden, moet echter 

nog empirisch onderzocht worden.  

Op basis van het prentenboek Het lammetje dat een varken is en het Young Adult-boek 

Door jou ben ik mij (allebei aanbevolen door de campagnes Lees met andermans ogen of 

Queerboeken) heb ik vervolgens aangetoond dat de boeken inderdaad proberen literaire 

procédés in te zetten die het empathisch vermogen en de Theory of Mind van de lezer moeten 

stimuleren – vooral het hoofdpersonage, die overeenkomsten met de lezer vertoont, de 

impliciete en expliciete beschrijvingen van de mentale staat van het personage, de interactie 
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tussen de tekstuele en visuele afbeelding in het geval van Het lammetje dat een varken is en het 

tijd- en vertelperspectief in het geval van Door jou ben ik mij.  

Zowel in Het Lammetje dat een varken is als in Door jou ben ik mij worden de lezers 

positief met een out-group-lid geconfronteerd. Indien alle hypothesen van de vakliteratuur 

kloppen, levert het positieve indirecte contact dan een wenselijke impact op de houding van de 

lezers tegenover de out-group op – ook in de reële wereld. Daarom passen de boeken inderdaad 

bij de aanpak van de campagnes Lees met andermans ogen en Queerboeken en kunnen geschikt 

worden geacht om de emotionele en sociale intelligentie van de lezer te ondersteunen.  

 Ik heb opzettelijk de boeken gekozen, die voor kinder- en tienerlezers vanuit 

verschillende leeftijdsgroepen zijn bedoeld. We konden echter zien dat de literaire procédés 

van elkaar verschillen naargelang de leeftijd van de beoogde lezer en het literaire genre. Een 

prentenboek gaat er bijvoorbeeld van uit dat de empathie en de Theory of Mind van de lezer 

nog niet volledig ontwikkeld zijn. De lezer wordt door de interactie tussen de tekstuele en de 

visuele weergave van het verhaal in het prentenboek gestimuleerd. Met behulp van Het 

lammetje dat een varken is heb ik getoond dat de enhancing interactie de lezer helpt de 

betekenis van de tekst beter te begrijpen met behulp van het beeld. In het verhaal treden er 

dieren als personages op. De kinderlezers zijn namelijk sinds de vroege kindertijd met de 

(hoewel aangepaste) dierenwereld bekend gemaakt. Daarom is de omgeving in Het lammetje 

dat een varken is voor hen herkenbaar. Dat versterkt hun engagement met het verhaal. De 

dierlijke personages in Het lammetje dat een varken is beschikken over het menselijke 

vermogen om hun mentale staat door lichaamstaal en gezichtsexpressie uit te drukken. Dat 

ondersteunt de herkenning van de emoties van de personages door de lezer.  

Naast de inzet van het beeld ten behoeve van de mededeling is er nog een kenmerk dat 

uiterst relevant is met betrekking tot de vraagstelling. Voor de waarneming van de emoties van 

de personages is namelijk de mental state talk tussen het kind en de ouder/onderwijzer tijdens 

het lezen essentieel en des te meer geldt die stelling als het om het begrijpen van andermans 

perspectief gaat. Dat speelt een belangrijke rol bij Het lammetje dat een varken is. Het vraagstuk 

genderdiversiteit is er namelijk op een heel impliciete manier weergegeven. Daarom blijft het 

voor de kinderlezer, die geen voorkennis over de genderdiversiteit heeft, waarschijnlijk 

onherkenbaar. De LHBTI-acceptatie wordt in het geval van Het lammetje dat een varken is dus 

alleen door een verder gesprek tussen het kind en de ouder/onderwijzer bevorderd. Maar ook 

hier beschikken we nauwelijks over empirisch materiaal dat de vraag zou helpen beantwoorden, 

in hoeverre dit soort gesprek de houding van het kind tegenover de LHBTI’s beïnvloedt, als het 

kind ze in de reële wereld tegenkomt. Wat we wel weten is dat Het lammetje dat een varken is 
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commercieel succesvol was, aangezien er een tweede deel verschijnt – als kinderliteratuur 

werkt het dus wel, zonder dat echter de werking als het door de campagne beoogde middel van 

beïnvloeding van maatschappelijke denkbeelden gegarandeerd is. 

Het Young Adult-boek, dat ik heb onderzocht, probeert er de empathie en Theory of 

Mind van de lezer op een andere manier te bevorderen. Door jou ben ik mij beschikt over drie 

belangrijke kenmerken, die het engagement van de tienerlezer met het verhaal versterken. 1) 

Het hoofdpersonage Jonathan vertoont overeenkomsten met de tienerlezer. Hij is jong, woont 

bij zijn ouders, heeft een bijbaantje, brengt veel tijd met zijn vrienden door. 2) De problemen 

weergegeven in het verhaal, zoals het proces van volwassenwording, de eerste liefde, de 

zoektocht naar de eigen identiteit of het zich onbegrepen voelen door de omgeving 

weerspiegelen de problemen van tieners in de werkelijkheid. 3) De taal van het verhaal lijkt op 

die van adolescenten. Vervolgens beschikt Door jou ben ik mij over een typische vertelsituatie 

voor een Young Adult-boek – het wordt in de tegenwoordige tijd en in de eerste persoon verteld. 

Dat verzekert de “hier-en-nu”-belevenis en een nauwe verstandhouding tussen de lezer en het 

personage. De tienerlezer wordt daardoor aangemoedigd zich met Jonathans verhaal te 

engageren en zich in het verhaal onder te dompelen. Door het ik-perspectief heeft de lezer direct 

toegang tot Jonathans innerlijke belevingswereld. Dat bevordert zijn of haar vermogen 

Jonathans perspectief in te nemen en zijn mentale staat te begrijpen. Daarom biedt de roman 

Door jou ben ik mij – vanuit het perspectief van de campagnes en hun strategie – een geschikt 

materiaal voor de ondersteuning van LHBTI-acceptatie. 

Young Adult-boeken gaan ervan uit dat het cognitieve vermogen van de tienerlezers al 

ontwikkelder is. De mentale staat van een personage wordt dus alleen tekstueel weergegeven. 

Vooral de impliciete afbeelding (showing van personages mentale staat door metaforen of 

beschrijvingen van lichaamstaal en gezichtsexpressie) brengt positieve opbrengsten voor de 

ontwikkeling van het empatisch vermogen en de Theory of Mind van de lezer mee. Ik stel dat 

het in Door jou ben ik mij vooral de showing van de lichaamstaal van de personages is, die de 

lezer zijn of haar empathisch vermogen en Theory of Mind vermogen doet activeren, om de 

weergegeven situatie te kunnen begrijpen. Uit de analyse blijkt tegelijkertijd, dat Door jou ben 

ik mij ingewikkelde problemen van sociale interactie, zoals de foutieve aannames en de 

multiple-order-intentionality aanbiedt, die het potentieel hebben om het empathisch vermogen 

en de Theory of Mind van de lezer nog te versterken.  

Indien er de versterking van LHBTI-acceptatie het criterium is, lijkt Door jou ben ik 

mij dus een uiterst geschikte keuze te zijn. De roman biedt de lezer de mogelijkheid, met het 

alledaagse leven en de gedachtewereld van iemand die als LHBTI’er wordt gekenmerkt bekend 



43 
 

te raken en daardoor zijn perspectief te begrijpen, dat misschien verschillend is van dat van de 

lezer. De verwachting bestaat dus, dar door het engagement met Door jou ben ik mij de 

intergroup-vooroordelen onder adolescenten gereduceerd kunnen worden. De fictie heeft hier 

de duidelijke ambitie als een simulatie te fungeren en is in staat een diepgaand intergroup-

contact te mediëren. Met de positieve resultaten van de indirecte intergroup-interactie 

resulteren ambieert men vervolgens het potentieel voor intergroup-interactie in de 

werkelijkheid te beïnvloeden. Dat correspondeert met de strategie van Imagined Intergroup 

Contact Theory en verantwoordt de opname van het boek over LHBTI in de selectie van de 

campagne – ook hier voorlopig zonder de kans de aan het boek blootgestelde lezers te kunnen 

vragen, of en hoe hun denkbeelden na het lezen van het boek veranderd zijn. 

Een richting van toekomstig onderzoek naar de hier aangekaarte vraagstukken is zeker 

de praktische toepassing van zowel het theoretische kader als de ervaring van de Nederlandse 

campagnes. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand, de opbrengsten van het lezen over LHBTI in 

het curriculum Nederlands te analyseren en de mogelijke aanpakken te bediscussiëren, die de 

positieve impact van het lezen van ficite op de doelgroepen van verschillende leeftijden kunnen 

bevorderen. Bijna vanzelfsprekend is daarbij een interdisciplinaire benadering, die de kennis 

en de vraagstellingen vanuit literatuur, pedagogiek, psychologie, politicologie en sociologie 

samenbrengt. Ook op het gebied van de wetenschap zou men dus een soort intergroup-contact 

moeten bewekstelligen om het vraagstuk van tolerantie efficiënt te kunnen bestuderen. 
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