
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 databankenMeer 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

Confettiregen
SPLINTER CHABOT

Lees het uittreksel hier.
Recensies lezen? Klik dan hier.

Bestellen

Als de beroemde Russische componist Tsjaikovski overlijdt aan cholera, 
vermoedt Kolja, een dove jonge vriend van de componist, dat er sprake is van 
zelfmoord en gaat hij op onderzoek uit. Kolja heeft leren spreken van Modest 
Tsjaikovski, de jongere broer van de componist en reisde met de broers door 
Europa en maakte zo kennis met hun levenshouding en homoseksualiteit.

Kolja
ARTHUR JAPIN

Lees het uittreksel hier.
Recensies lezen? Klik dan hier.

Bestellen

Wobie heeft een gelukkige jeugd. Naarmate hij ouder 
wordt, krijgt hij steeds meer het gevoel dat hij anders 
is, waar hij veel moeite mee heeft. Als hij ontdekt dat 
hij homoseksueel is, vindt hij het moeilijk om uit de 
kast te komen. Pas in zijn studententijd durft hij het, 
gesteund door zijn vriendinnen, aan zijn ouders te 
vertellen.

Speciaal voor Paarse vrijdag op 10 december 2021 hebben we 
deze leeslijst samengesteld rond het thema Genderidentiteit.

Paarse vrijdag
THEMA GENDERIDENTITEIT
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De geschiedenis 
van mijn 
seksualiteit
TOBI LAKMAKER

Lees het uittreksel hier.
Recensies lezen? Klik dan hier.

Wat wij zagen

Kayleigh, een 
alleenstaande 
jonge vrouw die 
financieel aan de 
grond zit, vindt 
werk als content 
moderator bij een 
socialmediaplatform. 
Ze moet beoordelen 
wat er wel of niet 
op het internet mag 
blijven staan. De 
hele dag trekken er 
schokkende beelden aan haar oog voorbij. Het 
beroepsgeheim zorgt voor een hechte band 
tussen de groep nieuwe moderatoren. Als er 
tussen Kayleigh en Sigrid een relatie ontstaat, 
blijkt welke invloed het werk op hun leven 
heeft.

HANNA BERVOETS

Lees het uittreksel hier.
Recensies lezen? Klik dan hier.

Een Mann
RINDERT KROMHOUT

Lees het uittreksel hier.
Recensies lezen? Klik dan hier.

Nachtouders 
SASKIA DE COSTER

Saskia en Juli reizen met hun 
1-jarige zoon Saul naar het 
hippie-eiland Portes voor de 
westkust van Canada. Hier 
bezoeken ze donor Karl en 
diens familie. Juli voelt zich er 
thuis, maar dat geldt niet voor 
Saskia. Ze worstelt met haar rol 
als niet-biologische moeder en 
voelt zich verlaten door haar 
eigen ouders, die Saul niet als 
hun kleinzoon beschouwen. Dan komt ze erachter waarom 
Karl het eiland lange tijd vermeden heeft.

Lees het uittreksel hier.
Recensies lezen? Klik dan hier.

Bestellen

Bestellen

Bestellen
Bestellen

Sofie groeit op in een rijke 
buurt in Amsterdam en is 
van plan te gaan studeren. 
Ze voelt zich niet echt bij 
de meisjes horen, maar ook 

niet bij de jongens. Volgens haar staat ze er 
‘naast’. Hoe ze zichzelf definieert, wordt haar 
pas later duidelijk. Tijdens haar verschillende 
studies leert ze veel mensen kennen en krijgt 
ze relaties met zowel jongens als meisjes. Sofie 
denkt veel na over onderlinge verhoudingen 
en de vraag hoe iemand gezien wordt.

De negentienjarige Klaus Mann wil graag schrijver worden, maar heeft het 
gevoel dat hij in de schaduw staat van zijn vader Thomas Mann. Hij schrijft een 
lange brief aan zijn vader, die hem niet accepteert zoals hij is, en vooral over zijn 
frustraties. De brief groeit uit tot een aangrijpende roman over een welgestelde 
familie van schrijvers en toneelspelers in het onrustige München in het begin 
van de twintigste eeuw. Maar wie staat er nu eigenlijk in de schaduw van wie?
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Mijn lieve 
gunsteling
MARIEKE LUCAS RIJNEVELD

Lees het uittreksel hier.
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.
Recensies lezen? Klik dan hier.

Lees het uittreksel hier.
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.
Recensies lezen? Klik dan hier.

Bestellen

Bestellen

Bestellen

Bestellen

“In deze roman wordt de taal gevierd.” 
Het Parool
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Drama queen
DERK VISSER

Lees het uittreksel hier.
Recensies lezen? Klik dan hier.

Wat als dit het is

Tijdens zijn 
stageperiode in 
New York komt de 
16-jarige Arthur 
een jongen tegen 
op wie hij meteen 
verliefd is. Hij weet 
niet hoe hij heet, 
maar zet alles op 
alles om hem terug 
te vinden. Dat 
lukt en ze worden 
vrienden. Helaas is 
Ben nog niet toe aan een nieuwe liefde. Toch 
is haast geboden, want over een paar weken 
is Arthur klaar met zijn stage en gaat hij weer 
terug naar huis. Moeten ze wel aan een relatie 
beginnen?

BECKY ALBERTALLI

Lees het uittreksel 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.
Recensies lezen? Klik dan hier.

Door jou ben 
ik mij 
HINKE VAN ABBEMA

Vanaf het moment dat Jonathan 
en Marouan elkaar bij een 
voetbalwedstrijd van Feyenoord 
ontmoeten, zijn ze verliefd. 
Marouan is open over zijn 
homoseksualiteit, maar Jonathan 
niet. Hij komt uit een streng 
religieus gezin. Hij twijfelt of 
hij van zijn geloof – en van zijn 
ouders – een relatie met een jongen mag hebben. Wanneer 
zijn gevoelens voor Marouan sterker worden, moet hij wel uit 
de kast komen.

Lees het uittreksel hier.

Bestellen

Bestellen

Bestellen

Bestellen

Bekijk hier onze 
tips voor Young 

Adult-boeken 
met het thema 

Genderidentiteit.

De twaalfjarige Angel is een 
drama queen, die zich stoer 
staande houdt in een ruige 
achterstandswijk. Haar 
moeder is veel afwezig. Als 

er een nieuw meisje bij Angel in de klas komt, 
ontwikkelt Angel gevoelens die ze voorheen 
niet kende. 

“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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