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Samenvatting 

De onderhavige bachelorscriptie beweegt zich op het snijvlak van de cognitieve psychologie 

en de literatuurwetenschap. In de scriptie wordt de vraag onderzocht, of de strategieën die  

worden toegepast in het kader van twee Nederlandse projecten ter bevordering van de  

maatschappelijke acceptatie van LHBTI-personen wetenschappelijk verantwoord kunnen  

worden. Om die vraag te beantwoorden wordt in de scriptie ten eerste onderzocht of er in  

de literatuurwetenschappelijke en cognitief-psychologische literatuur bewijs te vinden is voor 

het idee dat het lezen of anderszins tot zich nemen van romans, korte verhalen en andere  

narratieven ervoor kan zorgen dat de lezer of tot-zich-nemer een accepterender houding  

aanneemt ten opzichte van personen die buiten zijn eigen gemeenschap vallen in het  

algemeen, en ten opzichte van LHBTI-personen in het bijzonder. Vervolgens probeert de  

kandidaat te bepalen of en in hoeverre in de specifieke verhalen die in het kader van de  

genoemde twee Nederlandse projecten worden aangeboden aan de kinderen en jeugdigen  

waarvan de initiatiefnemers van de projecten geloven dat hun acceptatie van LHBTI-personen  

vergroot moet worden, ook de strategieën – preciezer: literaire procedés – toepassen die  

volgens de wetenschappelijke literatuur een accepterender houding ten aanzien van de Ander  

stimuleren. In de conclusie worden beide vragen positief beantwoord, zij het met een  

kanttekening: een van de onderzochte narratieven is een prentenboek, en heeft de exegese van  

een volwassene (ouder, voogd, leraar) nodig om de lezer (het kind) iets over LHBTI-personen  

te leren. 
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Discussie 

De scriptie voldoet aan de formele eisen: ze is omvangrijk genoeg, stelt een duidelijke vraag  

en is adequaat in hoofdstukken opgedeeld; bovendien vinden we een abstract, een inleiding,  

een bibliografie en twee verduidelijkende bijlagen. Voorts wordt consequent en op de juiste  

plaatsen naar de in de bibliografie genoemde bronnen verwezen. In het algemeen kan  

opgemerkt worden dat de structuur en de uiterlijke verzorging van de scriptie uitzonderlijk  

goed zijn. 

Ook de inhoud van de scriptie is uitstekend te noemen: de kandidaat legt 

zelfstandig en zonder zich direct op secundaire literatuur te baseren verbanden tussen primaire  

bronnen uit verschillende wetenschappelijke vakgebieden – ze hanteert bijvoorbeeld aan de 

ene kant het begrip van ‘de Ander’ uit de poststructuralistische literatuurwetenschappelijke 

traditie, terwijl ze aan de andere kant termen als ‘imagined intergroup contact theory’ aan de 

cognitieve psychologie ontleent –, wat voor een bachelorscriptie uitzonderlijk te noemen is.  

 Bij de hierboven gebezigde superlatieven – ‘uitstekend’, ‘uitzonderlijk’ – moeten twee 

kanttekeningen geplaatst worden. Ten eerste is de Nederlandse taalbeheersing van de 

kandidate – de scriptie is in het Nederlands geschreven –, hoewel goed, bij lange na niet 

perfect. Duidelijk is te merken dat de kandidate ook Duits gestudeerd heeft. Meestal gaat het 

onvolkomen Nederlands echter niet ten koste van de begrijpelijkheid van het geschrevene. 

 Ten tweede is de onderzoeksvraag – of en in hoeverre de strategieën van twee 

Nederlandse literair-maatschappelijke initiatieven wetenschappelijk verantwoord zijn – op 

zich niet van wetenschappelijk belang. Het stellen van de vraag heeft de kandidate echter wel 

in staat gesteld haar eigen begrip van haar vakgebied en haar vermogen zichzelf productief 

met de werken van onderzoekers in dat vakgebied te engageren te demonstreren, en dat is het 

belangrijkste doel van een bachelorscriptie. 

 In het bovenstaande heb ik de te beoordelen scriptie uitgebreid geprezen. Aangezien ik 

zelfs bij mijn kanttekeningen bij alle lof kanttekeningen moest plaatsen, rest mij niets anders 

dan het toekennen van het hoogst mogelijke cijfer, een 1. 

   


