
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

In een dorp, waar het niet wordt gewaardeerd als je van de norm afwijkt, heeft 
de zeventienjarige Ben het moeilijk met het verwerken van de zelfmoord 
van zijn zus en zijn ontluikende homoseksualiteit. Hij kampt met een enorm 
schuldgevoel en probeert zo onzichtbaar mogelijk door het leven te gaan. 
Ondertussen springen steeds meer tieners in het dorp voor de trein.

Stenen eten
KOEN CARIS

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 9 december 2022 
hebben we deze leeslijst samengesteld rond het thema 
Genderidenteit.

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.

De poppenspeler van Lampedusa
RINDERT KROMHOUT

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

De afwijking 
DRIES MUUS
Matty is een getalenteerde voetballer 
van veertien die ervan droomt 
profvoetballer te worden. Dit lijkt 
werkelijkheid te worden als trainer 
Albert hem uitnodigt te komen 
spelen in een team met oudere 
jongens. Daar ontdekt Matty dat 
hij homoseksuele gevoelens heeft. 
Een incident in de kleedkamer 
gooit zijn leven overhoop. Hij raakt 
hierdoor in zichzelf gekeerd. Ook zijn 
moeder en trainer dringen niet meer tot hem door. Matty moet 
kiezen: durft hij te zijn wie hij is of blijft hij zich verbergen?

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

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.

Rome, 1948. De achttienjarige Matteo wil het liefst filmacteur worden. Als hij 
beseft dat er heel veel jonge kinderen door de oorlog zijn beschadigd of wees zijn 
geworden, besluit hij iets voor hen te doen. Hij wil marionettenvoorstellingen maken 
om de kinderen op te vrolijken. Hij bespreekt zijn plannen met zijn vriend Davide. 
Die steunt hem, maar worstelt zelf met zijn gevoelens: hij is verliefd op Matteo. 
Omdat Matteo die liefde niet kan beantwoorden, besluit Davide Rome te verlaten.

https://shop.nbdbiblion.nl
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-geschiedenis-van-mijn-seksualiteit-1?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dde%20geschiedenis%20van%20mijn%20seksualiteit&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2021400474?utm_source=paarsevrijdag&utm_medium=leeslijst 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/640199/de-geschiedenis-van-mijn-seksualiteit?utm_source=paarsevrijdag&utm_medium=leeslijst 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Lakmaker%2C%20Tobi/De%20geschiedenis%20van%20mijn%20seksualiteit?
https://shop.nbdbiblion.nl
https://shop.nbdbiblion.nl/product/wat-wij-zagen?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dwat%20wij%20zagen&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2020360670?utm_source=paarsevrijdag&utm_medium=leeslijst 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/638342/wat-wij-zagen?utm_source=paarsevrijdag&utm_medium=leeslijst 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Bervoets%2C%20Hanna/Wat%20wij%20zagen?utm_source=paarsevrijdag&utm_medium=leeslijst
https://shop.nbdbiblion.nl
https://shop.nbdbiblion.nl/product/een-mann?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Deen%20mann&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2016253345?utm_source=paarsevrijdag&utm_medium=leeslijst 
http://Uittrekselbank | Uittrekselbank (nbdbiblion.nl)
http://LiteRom | LiteRom (nbdbiblion.nl)
https://shop.nbdbiblion.nl
https://shop.nbdbiblion.nl/product/nachtouders?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dnachtouders&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2018214254?utm_source=paarsevrijdag&utm_medium=leeslijst 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/644117/de-afwijking
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Muus%2C%20Dries/De%20afwijking
https://shop.nbdbiblion.nl
http://De poppenspeler van Lampedusa , Kromhout, Rindert | NBD Biblion
https://shop.nbdbiblion.nl
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-afwijking?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3DDe%20afwijking&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2020465698 
https://shop.nbdbiblion.nl
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-geschiedenis-van-mijn-seksualiteit-1?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dde%20geschiedenis%20van%20mijn%20seksualiteit&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2021400474?utm_source=paarsevrijdag&utm_medium=leeslijst 
https://shop.nbdbiblion.nl
https://idp.nbdbiblion.nl/simplesaml/module.php/connect4all/choice.php?as=redirect-uittrekselbank-default&State=_895207ce22345dccb6501030b89d758db7257dee49
https://idp.nbdbiblion.nl/simplesaml/module.php/connect4all/choice.php?as=redirect-literom-default&State=_0e0c291bc43cf34a4c4ce2e3ec67d5632dd06b8915


Mijn lieve 
gunsteling
MARIEKE LUCAS RIJNEVELD

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

Biologe Elke worstelt met haar vrouwelijke identiteit. Zij gaat op een 
Waddeneiland een oud erwtenras kweken om te bewijzen dat de mens 
eigenschappen van organismen kan veranderen en dat een identiteit dus niet 
iets is dat vaststaat. Tegelijkertijd lees je over hoe mensen negenduizend jaar 
geleden met landbouw begonnen. Ze zien in de jonge Ra, die erwten plant, 
een ziener en wegbereider.

 Wormmaan
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.

IJzerkop 
JEAN-CLAUDE 
VAN RIJCKEGHEM

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.

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.

Heartstopper
ALICE OSEMAN
Tijdens het vorige 
schooljaar is Charlie 
gedwongen om uit 
de kast te komen. 
Hij is toen erg 
gepest. Nu zit hij 
in de vierde klas 
en gaat het beter. 
In zijn nieuwe 
gemengde klas komt 
Charlie naast Nick te 
zitten, een populaire 
rugbyspeler uit de 
vijfde. Tot zijn verbazing worden ze al snel 
vrienden. Charlie wordt steeds verliefder op 
Nick, maar denkt dat hij hetero is. Nick gaat 
steeds meer worstelen met zijn gevoelens 
voor Charlie. Zou hij homo zijn?

Lees het uittreksel hier.

Sam heeft zijn oudere broer Jason altijd enorm bewonderd, tot Jason op een 
dag vertelt dat hij zich al zijn hele leven een meisje voelt. Sam begrijpt er niks 
van, evenals zijn ouders. Sams moeder is vooral bang dat het haar politieke 
carrière zal schaden. En als het nieuws op school rondgaat, wordt Sam enorm 
gepest. Sam zou er alles voor overhebben om zijn broer weer terug te krijgen, 
maar die sluit zich steeds meer van hem af.

Mijn broer heet Jessica 
JOHN BOYNE

Lees het uittreksel 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

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. 
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