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LHBTQ+ Boekenplank
De verhalen die we met elkaar delen zijn van onschatbare waarde. Meer dan wat dan
ook werken verhalen als empathie-machientjes, waardoor we meer compassie
kunnen ontwikkelen voor een ander. EduQueer deelt dan ook graag deze boekentips
om jou te inspireren voor het samenstellen van je eigen boekenplank thuis of binnen
je werkomgeving. Met deze boeken ontwikkel je niet alleen zelf een breder
perspectief op het gebied van gender en seksuele diversiteit, maar kun je ook een
meer representatief wereldbeeld delen met de (jonge) mensen in je omgeving. Jezelf
terug zien in de verhalen die je leest is namelijk ontzettend belangrijk. Alleen als je
jezelf kunt herkennen in de wereld om je heen, kun je ook daadwerkelijk jezelf
worden. 

Heel veel leesplezier!
Liefs Mikkie en Jetske Christoff

Prentenboeken
Mijn schaduw is roze - Scott Stuart - 4+
Dit prentenboek gaat over jezelf durven zijn, zelfs al is dat een
beetje anders dan de meerderheid. De schaduw van de
hoofdpersoon is roze, terwijl die van alle anderen blauw is. Je kan
dan het gevoel hebben dat je jouw schaduw moet verstoppen en
het is best een beetje spannend om jezelf te laten zien zoals je
schaduw (je diepste jij) is. Het verhaal is geïnspireerd op de eigen
ervaring van de schrijver als vader, hij ging samen met zijn zoon als
Elsa naar de premiere van Frozen 2. 

Mijn schaduw is paars - Scott Stuart - 4+
In het daarop volgende prentenboek gaat het over eerlijk zijn tegen
jezelf en wordt gender buiten het binaire (roze en blauwe
schaduwen) getoond. Want waarom zou je niet kunnen kiezen voor
allebei? Voor pony’s en treinen? Allebei is het beste! Het
hoofdpersonage leert dat die helemaal niet alleen is en dat iedereen
anders is en zichzelf mag zijn. 



Allemaal gezinnen – Felicity Brooks - 4+
Dit boek bevat vooral veel plaatjes, maar ook vragen om samen in
gesprek te gaan over familiediversiteit: de vele verschillende
manieren waarop een gezin er uit kan zien. Dit helpt kinderen om
zich bewust te worden van alle verschillende mooie manieren waarop
een gezin kan werken. 

Het lammetje dat een varken is – Pim Lammers & Milja
Praagman - 4+
Het eerste Nederlandse prentenboek over transgender zijn, maakt op
een hele simpele manier gender en identiteit bespreekbaar in een wit-
roze verhaal over jezelf zijn. Terwijl alle schapen in de wei grazen, zit
het lammetje in de modder tussen de varkens. Dat vinden de dieren
raar, maar het lammetje niet: ‘ik ben een varkentje.’ 

De boer en de dierenarts - Pim Lammers & Milja Praagman - 4+
Het daarop volgende prentenboek gaat over de boer, hij lijkt wel ziek
volgens de dieren op de boerderij. Niets is minder waar, de boer is
verliefd op de dierenarts, maar hij is ook heel verlegen. Gelukkig
helpen de dieren hem op weg. Een schattig verhaal over verliefdheid
tussen twee mannelijke personages. 

Kriebels in je buik: je kunt niet kiezen op wie je verliefd wordt
– Pimm van Hest en Esther Leeuwrik - 4+ 
Een leerzaam en open boek over homoseksualiteit, diversteit en
inclusie. Als de meester vraagt wat de kinderen later willen worden,
zegt Robbert: ‘ik wil later homo worden!’ Maar kun je daar wel voor
kiezen? Een kringgesprek met hartverwarmende verhalen volgt.
Achter in het boek is ook meer informatie te vinden over verliefdheid,
de regenboogvlag en de letters LHBTQIP+.



Verhalen over jongens die anders durven te zijn - Ben Brooks -
8+ 
100 verhalen over mannen uit de geschiedenis die op hun eigen
manier de wereld een beetje beter maakten, gewoon door zichzelf te
zijn. Dit boek doorbreekt stereotype ideeen over mannelijkheid en is
een steuntje in de rug voor iedereen die tegen de stroom in durft te
zwemmen. 

Julian is een zeemeermin - Jessica Love - 4+
Dit boek gaat over de ruimte geven en krijgen om jezelf te zijn en
je dromen waar te maken. Julian is gek op zeemeerminnen en
wanneer hij er drie in de metro ziet, haalt hij alles uit de kast om
er zelf ook eentje te worden. Oma helpt hem hierbij met een
ketting. Wat het boek in tekst mist, wordt ruim goedgemaakt
door de prachtige platen. Extra bijzonder: er komen enkel zwarte
personages voor in dit boek. 

Julian gaat naar een bruiloft – Jessica Love - 4+
In het tweede boek over Julian gaat hij met oma naar een
bruiloft van twee bruiden. Hier ontmoet hij een
leeftijdsgenootje die in alles de tegenpool van Julian is. Tijdens
het spelen verpest ze haar feestjurk, maar gelukkig weet Julian
daar wel wat op. 

Bedtijd verhalen voor rebelse meisjes - Elena Favilli &
Francesca Cavello - 6+ 
100 verhalen over vrouwen die op hun eigen manier de wereld
hebben veranderd, inclusief illustraties van vrouwelijke
kunstenaars. Van Cleopatra tot Serena Williams, inspiratie ten over
voor iedereen die diens eigen pad kiest. 

Tips?
Heb jij een goede boekentip die echt niet mag missen op deze lijst van boeken met een
breder perspectief op gender en seksuele diversiteit? Laat het ons weten, we blijven graag
deze lijst aanvullen tot iedere boekenkast inclusief is. 



Ik geloof in jou - Hinke van Abbema - 15+
In de tweede Young Adult van Hinke Abbema staan de islamitische Aicha
en de christelijke Sara centraal. In het laatste jaar van de Havo raken de
twee meiden goed bevriend ondanks hun verschillen. Aicha worstelt met
de verwachtingen van haar ouders. Sara doet wat ze wil, maar kampt met
haar mentale gezondheid. Als Sara vertelt dat ze lesbisch is, weet Aicha
niet zo goed wat dit betekent voor hun vriendschap. Kan ze wel vrienden
zijn met iemand die zo ergens anders in gelooft? Dit boek van Hinke laat
zien dat vriendschap sterker is dan verschillen en leest als een trein. 

Helden van De Regenboog - Arjan van der Sluis - 7+
In dit verhaal over vijf kinderen uit verschillende moderne gezinnen
staat liefde en acceptatie centraal. Het spannende avontuur over
een mysterie, superkrachten en een talentenshow laat zien dat
iedereen gelijk is. 

Voortgezet Onderwijs (fictie)
Door jou ben ik mij - Hinke van Abbema - 15+
Dit is het heerlijke liefdesverhaal van de twee Rotterdamse
tienerjongens: Jona en Marouan. Niemand weet dat Jona op
jongens valt en zelf weet hij ook niet goed hoe hij zijn liefde voor
Marouan moet combineren met zijn christelijke opvoeding. Toch
moet hij telkens aan hem denken. Wat nu? Dit verhaal van Hinke
van Abbema (theoloog) laat zien dat het wel degelijk kan: gay,
gelovig en gelukkig. 

Tips?
Heb jij een goede boekentip die echt niet mag missen op deze lijst van boeken met een
breder perspectief op gender en seksuele diversiteit? Laat het ons weten, we blijven graag
deze lijst aanvullen tot iedere boekenkast inclusief is. 



Ik geef je de zon - Jandy Nelson - 15+
Dit boek wat talloze prijzen won gaat over de tweeling Jude en Noah die
ondanks hun verschillende karakters tot hun 13e onafscheidelijk zijn.
Jude praat voor twee, springt van rotsen en draagt knalrode lippenstift.
Noah tekent de hele dag en is stiekem verliefd op de buurjongen. Na een
tragische gebeurtenis groeien de twee uit elkaar en lijkt hun band
onherstelbaar beschadigd, totdat Jude een vreemde maar knappe jongen
ontmoet die haar voorstelt aan iemand die hun levens opnieuw omgooit. 

Becky Albertalli - Diverse young adult boeken
Becky Albertalli staat bekend om haar luchtige, eerlijke,
hartverwarmende boeken waarin diversiteit een grote rol speelt. Zo
schreef ze het geprezen en verfilmde: Simon vs. de verwachtingen
van de rest van de wereld (Love, Simon). Maar ook De voordelen
van onbeantwoorde liefde en De eigenzinnigheden van Leah
Burke zijn van haar hand. Samen met Adam Silvera  schreef ze Wat
als dit het is en Zo moet het dus zijn.

Symptoms of being human - Jeff Garvin - 14+ (Engels)
Riley Cavanaugh begint op advies van diens therapeut een anonieme
blog waar die diens gevoelens kwijt kan en de waarheid kan vertellen
over hoe het is om een genderfluïde tiener te zijn. Maar net als Riley
begint te wennen aan diens nieuwe school en een crush ontwikkelt, gaat
de blog viral en moet die een beslissing maken. Laat Riley de blog en alles
wat het hen bracht voor wat het is, of komt die op voor wie die is? 



Voortgezet Onderwijs 
(non-fictie)

Queer baby - Marie Lotte Hagen & Nydia van Voorthuizen - 13+
Alles wat je wilt weten over gender en seksualiteit als je jong bent! Het
duo van het bekende feministische platform Damn Honey strijdt voor
een wereld waarin queer mensen net zoveel ruimte krijgen als cis-
hetero’s. Dit boekje biedt een inleiding in het regenboogbestaan, laat
verschillende queer personen aan het woord en voorziet van tips en
trucs om als zelfverzekerde queer door het leven te dansen.

FAQ gender - Mandy Woelkens & Thorn de Vries - 13+
De frequently asked questions over gender, in dit boekje hopen Mandy
en Thorn alle vragen voor eens en altijd te beantwoorden vanuit hun
eigen ervaringen. Vragen als: Hoe weet je of je non-binair bent? Wat
moet je doen als je iemand misgendert? En welke voornaamwoorden
gebruik je? Vooral fijn als je iemand kent of bent die non-binair is. Helder,
eerlijk en vanuit liefde geschreven, lees en leer!

The ABC's of LGBT+ - Ash Hardell - 13+ (Engels)
Dit boek, geschreven door Youtuber Ash Hardell, is voor iedereen die
precies van de hoed en de rand, of eigenlijk van de L tot en met de plus,
van de queer community wil weten. Dit boek bevat een basisuitleg over
gender en seksualiteit en vele verschillende definities van verschillende
labels met daarbij de verhalen van mensen voor wie deze passend zijn.
Een boek om je te verwonderen over alle mogelijkheden, misschien wel
woorden te vinden om jezelf te beschrijven en uiteindelijk ook weer alle
labels los te laten in een groter begrip van divers mens zijn. 



Meisje, vrouw, anders - Bernardine Evaristo 
Van Londen tot Schotland, van een non-binaire socialmedia-influencer
tot een 93-jarige vrouw op een boerderij, in dit boek zijn twaalf
personages van kleur op zoek naar iets. De schrijfster brengt de totaal
verschillende levens samen en herinnert ons aan datgene wat ons
verbindt in tijden van verdeeldheid. 

Volwassen (fictie)

Op aarde schitteren we even - Ocean Vuong 
Een brief van een zoon aan zijn moeder die niet kan lezen, waarin een
familiegeschiedenis bloot wordt gelegd die al voor zijn geboorte begon.
De roman is een eerlijk onderzoek naar ras, klasse en mannelijkheid. De
vraag hoe we moeten overleven, en hoe we daar een soort vreugde aan
kunnen ontlenen, is de drijvende kracht van deze roman. 

De horlogemaker van Londen - Natasha Pulley
Wanneer een zakhorloge plots in het leven van Thaniel opduikt en
vervolgens zijn leven red, gaat hij op zoek naar de maker er van. Tegen
de achtergrond van Victoriaans London ontwikkelt zich een verhaal van
liefde, verlangen, erkenning en acceptatie, allemaal met een bijzonder
mysterieus tintje. 

Tips?
Heb jij een goede boekentip die echt niet mag missen op deze lijst van boeken met een
breder perspectief op gender en seksuele diversiteit? Laat het ons weten, we blijven graag
deze lijst aanvullen tot iedere boekenkast inclusief is. 



Volwassen (non - fictie)
 Antiboy - Valentijn Hoogenkamp 
Een poëtisch en persoonlijk verhaal over verlies en vrijheid vinden in
verandering. Als Antiboy vanwege een genafwijking een borstamputatie
moet ondergaan beseft hij: nu hoef ik niet langer als vrouw te leven. Een
verwarrende conclusie voor zijn omgeving, wat leidt tot harde
confrontaties. Een zoektocht naar de ultieme vrijheid om jezelf te mogen
zijn. 

Habibi, het lief en leed van LGBT-moslims - Wim Peumans 
Tien openhartige en ontroerende portretten van LGBT-moslims in België
en Nederland waarin de strijd tussen twee werelden sprekend naar
voren komt. Hoop, angst, verwachtingen, dromen, spreken, zwijgen,
ontkenning, acceptatie, familie en seksualiteit, maar vooral de zoektocht
naar liefde. 

Als je maar gelukkig bent - Jessica Geel en Robbert Blokland 
Twee journalisten gaan in gesprek met een groot aantal bekende
Nederlandse queers, resulterend in een diversiteit aan portretten uit de
LHBT-community met allemaal hun eigen focus en ideeën. Over coming-
out, huwelijk, gay connection, Grindr, antihomogeweld, de ontwikkelingen
van de afgelopen jaren en meer.  

Het mooiste dat je kunt worden is jezelf - Carolien Kruijs & Sandy
Kardolus 
De verhalen en tips van 20 ouders met transgender kinderen in één boek
gebundeld, zodat iedereen die te maken krijgt met transgender
personen kan lezen wat belangrijk is en waar je hulp kunt krijgen. Een
aanrader voor iedereen die wil zorgen dat transgender mensen zich
veilig kunnen voelen in onze samenleving. 



They/Them/Their - Eris Young (Engels)
De gids over alles wat betreft non-binair en genderqueer ervaringen. De
schrijver gaat in op hoe het is om buiten het binaire genderspectrum te
leven en de invloed hiervan op je relaties. De schrijver vertelt vanuit eigen
ervaringen, alsook vanuit onderzoek en interviews met andere non-
binaire personen. Vol praktische informatie en tips over hoe je als
cisgender persoon er kan zijn voor non-binaire mensen in je omgeving. 

Ace, what asexuality reveals about desire, society and the
meaning of sex - Angela Chen (Engels)
Een zoektocht naar wat het betekent om aseksueel te zijn in een wereld
die geobsedeerd is door seksuele aantrekkingskracht. Wat kunnen we
leren over verlangen en identiteit vanuit het perspectief van iemand die
geen seksuele aantrekkingskracht ervaart? Dit boek pakt de vooroordelen
over aseksuele mensen aan en is een uitnodiging om lust en intimiteit op
een andere manier te benaderen. Geschreven vanuit eigen ervaring en in
samenwerking met een zeer diverse groep van aseksuele mensen.

Christelijk
Joe; Alles over LHBTI voor christelijke jongeren - Hinke van Abbema,
Miriam Tunen, Joëlle Bakhuis (e.a.)
Joe is speciaal gemaakt voor christelijke jongeren die LHBT zijn of die een
queer persoon in hun omgeving hebben. Vanuit de christelijke omgeving
kunnen veel vragen ontstaan. Joe helpt in deze zoektocht naar seksuele en
genderidentiteit, bespreekt homoseksualiteit in de Bijbel en vertelt
persoonlijke verhalen van andere LHBT jongeren. Met tevens een toevoeging
van Jetske Christoff zelf op het gebied van media representatie. 

Verscheurd - Justin Lee
Verscheurd is het persoonlijke verhaal van Justin Lee, oprichter van Gay
Christian Network. Het boek gaat over de soms moeizame relatie tussen
christelijk geloof en seksuele diversiteit en is bedoeld om de
uiteenlopende visies niet tegen elkaar uit te spelen maar samen te
binden. Het is een prachtig begin wanneer je als christen verder
onderzoek wil doen naar seksuele diversiteit. 



Undivided; coming out, becoming whole, and living free from
shame - Vicky Beeching (Engels)
Vicky Beeching was een van de meest invloedrijke christenen van haar
generatie als bekende christelijke zangeres. Dit verhaal vertelt over haar
innerlijke strijd met haar homoseksualiteit in een giftige evangelische
omgeving waarbij ze alles zou verliezen als ze eerlijk zou zijn. Wanneer ze
dit toch doet, breekt de hel los. In dit hartverscheurende verhaal lees je
over haar zoektocht waarin ze zichzelf weer weet op te bouwen en
eindelijk authentiek kan gaan leven. Beeching wist verandering te
bewerkstelligen voor de rest van de community in Amerika en Engeland. 

Wondermooi, zoals U mij gemaakt heeft - Carl Buijs, Wielie
Elhorst, Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager. 
Een praktische handreiking voor gelovige transgenders en kerkwerkers.
Dit boek bevat niet alleen de verhalen van gelovige transgenders zelf,
maar ook theorie en Bijbelstudies. Ontdek de ruimte die God
transgenders biedt. 


