
In deze leeslijst staat het 
thema Gender centraal. De 
boeken nemen je mee naar 
verschillende aspecten rondom 
het thema Gender. Hoe was het 
vroeger om een vrouw te zijn 
in een mannenwereld? Hoe zijn 
de man-vrouwverhoudingen 
nu? En welke vormen van 
genderidentiteit bestaan er?
 
Benieuwd geworden? Bekijk 
onze tips!

LEESLIJST GENDER
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Wist je dat, als je school of bibliotheek een abonnement 
heeft op LiteRom en/of de Uittrekselbank, je overal de 

databanken kunt raadplegen? Op school, in de bibliotheek, 
maar ook vanuit huis.

Overal toegang tot de databanken

Meer boekentips ontvangen 
en op de hoogte blijven van 

het laatste nieuws?
Abonneer je dan hier op onze 

nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte

literom.nbdbiblion.nl

uittrekselbank.nbdbiblion.nl

Het schaduwspel
SIMONE VAN DER VLUGT

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Bestellen

In het Rome van de eerste eeuw na Christus weet de vrijgelaten slaaf Pallas 
zich op te werken tot de hoogste rangen. Als vertrouweling van keizer Claudius 
verwerft hij een voor een voormalige slaaf ongekende status en rijkdom, maar 
een verkeerde keus leidt uiteindelijk tot zijn val.

Het wit en het purper
WILLEMIJN VAN DIJK

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Bestellen

Deze lijst is tot 
stand gekomen in 
samenwerking met

De Amsterdamse koopmansdochter Eva Ment trouwt 
met Jan Pieterszoon Coen, vriend van prins Maurits 
van Oranje en gouverneur-generaal van Batavia. 
In 1627 verhuizen zij naar de Oost. Na een zware 
zeereis met storm, windstilte en doden komen ze aan. 
Eva wordt geconfronteerd met hitte en slavernij. Zij 
leert een harde kant van haar toegewijde echtgenoot 
kennen, wat leidt tot een kloof in hun relatie.

Subthema: Historische 
man-vrouwverhoudingen
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De onbevlekte
EDWIN MORTIER

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Het verticale strand

1969 - Een dag na de 
eerste maanlanding 
trekken drie jonge 
vrouwen naar Parijs. 
Na 24 uur extase 
keren ze terug naar 
huis. Maar hun 
trip is niet zonder 
gevolgen.
2005 - Drie jonge 
vrouwen rijden door 
de woestijn in LA - elk met hun dromen en 
verlangens. Wie zijn ze? Wat drijft hen? Wat 
willen ze?

OSCAR VAN DEN 
BOOGAARD

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Op een septemberochtend in Curaçao laat taxichauffeur Roy Tromp zijn zoon 
achter in de klas van broeder Daniël. De talentvolle jongen Max wil graag 
onderwijzer worden. Broeder Daniël wil hem daarbij helpen. Veertig jaar later 
is er nog niets van die droom terechtgekomen en neemt Max een drastische 
beslissing.

Maan en Zon
STEFAN BRIJS

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Alles 
verandert 
KRISTIEN HEMMERECHTS

Iris Verdonck is docent aan 
de Katholieke Universiteit in 
Brussel. Ze heeft een goede 
carrière en een onstuimig 
liefdesleven. Eigenlijk heeft ze 
alles op orde totdat ze verliefd 
wordt op een mooie, mysterieuze 
studente…

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Bestellen

Bestellen

Bestellen

Bestellen

“In Alles verandert heeft Kristien 
Hemmerechts het grondplan van In 

ongenade van Coetzee overgenomen, 
alleen heeft ze de mannenrollen en 

vrouwenrollen omgewisseld. ” 
Dagblad van het Noorden

Andrea weet nog precies 
hoe het er vroeger bij hun 
thuis aan toeging. Haar 
moeder hield zich bezig 
met het huishouden op de 

boerderij en zij moest als meisje helpen, terwijl 
haar jongere broertje Marcel nergens mee 
werd lastiggevallen. Hij ging bij de SS en was 
nog maar begin twintig toen hij in Oekraïne 
aan zijn eind kwam. Die SS-geschiedenis blijft 
Andrea achtervolgen. Haar kleinzoon vraagt 
om uitleg en details. Maar wat valt er nu 
eigenlijk uit te leggen?

Subthema: 
Sekseverschillen

“Van den Boogaard [..] wil ons de 
ervaringswereld van de vrouw tonen.” 

Trouw
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Mijn lieve 
gunsteling
MARIEKE LUCAS RIJNEVELD

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Elke merkt al gauw dat ze anders is dan de meisjes in haar klas. Wat er met haar 
aan de hand is, kan ze niet uitleggen. Ten einde raad sturen haar ouders haar 
naar oudtante in Gelderland. Tijdens haar studie biologie constateert Elke dat ze 
haar halfslachtigheid deelt met de wateraap die niet kan kiezen tussen leven in 
het water of op het land. Met de omstreden theorie over dit wezen reist ze naar 
Wenen om uit te vinden wie ze werkelijk is.

De wateraap
MARIKEN HEITMAN

Een 49-jarige veearts en de 
14-jarige dochter van een 
veehouder zoeken tijdens 
de hete zomer van 2005 
toenadering tot elkaar. Beiden 

zijn beschadigd door trauma’s en verlies uit hun 
verleden en zoeken in elkaar iets wat de leegte 
in hun ziel kan vullen. Hun obsessieve fascinatie 
voor elkaar zal uiteindelijk ontsporen.

Het jongensuur

Tijdens de WOII 
probeert de joodse 
Simone een plek 
te veroveren in de 
jongenswereld. Op 
de adressen waar ze 
moet onderduiken 
voelt ze zich niet 
op haar plek. 
Telkens moet ze een 
andere identiteit 
aannemen. Ook 
voelt ze zich gevangen in het vrouwenlichaam. 
Naarmate de bevrijding nadert raakt Simone 
steeds meer verstrikt in haar eigen lichaam.

ANDREAS 
BURNIER

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Welkom bij de 
club
THOMAS VAN DER MEER

Thomas wordt geboren als 
meisje, maar weet als kind al 
dat hij een jongen is. Als hij 
besluit in transitie te gaan, 
krijgt hij veel reacties van de 
buitenwereld. Hij verandert 
zijn naam, neemt een nieuwe 
baan in een nieuwe stad en 
gaat op zoek naar nieuwe vrienden en een geliefde die 
hem accepteert zoals hij is. Zo begint zijn leven als man.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Bestellen

Bestellen

Bestellen

Bestellen

“In deze roman wordt de taal gevierd.” 
Het Parool

Subthema: 
Genderidentiteit
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Het meisjes- 
manifest
CARLIE VAN TONGEREN

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

IJzerkop

Het is 1808, zo’n 
twintig jaar na 
het begin van de 
Franse Revolutie. 
Keizer Napoleon 
wil zijn macht in 
Europa steeds 
verder uitbreiden. 
De achttienjarige 
Constance en haar 
vier jaar jongere 
broer Pieter wonen 
in Gent. Pier gaat naar de Latijnse school; 
Stans helpt haar moeder in het huishouden. 
Hun leven verandert ingrijpend als hun vader 
failliet dreigt te gaan. 

JEAN-CLAUDE VAN 
RIJCKEGHEM

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Evert weet al van jongs af aan dat hij een meisje wil zijn. Hij heeft een hekel aan 
zijn jongenslichaam en verlangt naar jurken en lang wuivend haar. Maar zijn 
ouders worden boos als hij met barbies speelt en ook op school wordt Evert 
gepest. Alleen hij zich stiekem als meisje verkleedt, is hij gelukkig. Zo kan hij niet 
verder. Hij gaat er alles aan doen om een vrouw te worden.

Meisje van Mars
ANNA WOLTZ

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Dansen 
tussen golven 
traangas 
MOUNIR SAMUEL

Vier Egyptische jongeren 
dromen van een betere 
toekomst voor hun land en 
voor zichzelf. Met gevaar voor 
eigen leven vechten ze voor hun 
idealen tijdens de Egyptische 
Revolutie in 2011. Maar hun 
verlangen naar vrijheid kent een 
hoge prijs.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Bestellen

Bestellen

Bestellen

Bestellen

Lees hier onze tips 
voor Young Adult-

boeken met het 
thema Gender.

Tess is in de zomervakantie 
naar bed geweest met een 
jongen van haar school, 
Lars. Als ze na de zomer 
terug op school komt, wordt 

ze uitgemaakt voor slet. Als ook op sociale 
media de negatieve reacties binnenstromen, 
weet Tess niet meer wat ze moet doen. 
Haar beste vriendinnen, Sara en Kati, willen 
haar helpen, maar hebben ieder hun eigen 
problemen met seksualiteit.

“Over dat langdurig verlangen om vrouw 
te zijn en de tragiek eromheen heeft 

Anna Woltz met invoelingsvermogen en 
vaart geschreven.” 

Dagblad van het Noorden
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