
 
 
 

 

Prentenboekentips bij het thema Ik 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Julian is een zeemeermin 
Jessica Love (2019) 
 
Dit prentenboek heeft de Jenny Smelik Ibby-prijs 
gewonnen, voor kinderboeken waarin culturele diversiteit 
op een vanzelfsprekende manier een rol speelt. In dit boek 
komen, op één vrouw na, alleen maar personages van 
kleur voor; heel krachtig in een kinderboekenlandschap 
dat nog altijd overwegend wit is! Julian mag in het boek 
op een vanzelfsprekende manier zijn wie hij is. Onderweg 
naar huis ziet hij drie vrouwen die zich verkleed hebben als 
zeemeerminnen. Als zijn oma thuis gaat douchen, besluit 
Julian zich ook als zeemeermin te verkleden. Als oma weer 
de kamer in komt, houd je als lezer je adem in: vindt zij dit 
goed? Maar oma accepteert hem liefdevol. 
 
Brown girl magic 
Dalilla Hermans (2018) 
 
Dit is een van de weinige kinderboeken voor jonge 
kinderen, waarin een meisje wordt gepest om haar 
huidskleur en kroeshaar. Het benoemen van kleur hoeft 
van mij niet in elk boek, maar soms is het fijn, om deze 
vorm van pesten en racisme bespreekbaar te maken. Het 
boek is eigenlijk een soort peptalk: Noen komt verdrietig 
uit school, maar haar zus vertelt haar hoe bijzonder bruine 
meisjes zijn en dat ze trots mag zijn op haar kleur. Eigenlijk 
is de boodschap: als je tevreden bent met jezelf, raken de 
nare opmerkingen van anderen je minder hard. De tekst is 
op rijm geschreven en in het Nederlands en Engels 
afgedrukt. Dit is zo’n boek dat zichzelf verkoopt in mijn 
winkel, vanwege de sterke boodschap en de mooie 
tekeningen. (Joan Windzak, in Trouw, 15-11-2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wezel Willem durft anders te zijn 
Samuel Langley-Swain (2020) 
 
Alle wezels in het Snorrenbos houden zich keurig aan de 
regels. Je kunt je dus wel voorstellen dat ze heel erg in de 
war raken van die gekke wezel Willem, die dol op kleren is! 
Alle andere wezels komen samen in actie tegen Willem. 
Hoe zou dit aflopen? 
Een boek over lef - de moed hebben om jezelf te zijn, juist 
wanneer dat' ‘anders’ is dan anderen - en over 
(zelf)acceptatie. Liefde gaat over wie je van binnen bent, 
niet over wat je draagt! 
 
 
 
Amira de prinses komt thuis 
Bart van Nuffelen (2017) 
 
Prentenboek hoe een vluchtelingenkind haar nieuwe land 
ervaart, verteld vanuit het perspectief van het kind. Amira 
is met haar ouders gevlucht. De reis was lang en zwaar. 
Het nieuwe land is nu hun thuis. Het is er grijs en niemand 
lijkt te snappen dat Amira een prinses is. Wanneer ze voor 
het eerst naar school gaat, gebruikt de juf woorden die 
Amira niet begrijpt. Maar wanneer ze in de klas een 
kroontje krijgt om haar te verwelkomen, verandert alles. 
 
 
 
 
 
 
Frederick 
Leo Lionni (2011) 
 
Als alle andere muizen een wintervoorraad aanleggen zit 
Frederick te dromen. In de winter eet Frederick mee van 
hun voorraad. Als diep in de winter de voorraden op zijn, 
blijkt dat Frederick ook nog een andere voorraad heeft: 
verhalen over warmte en kleur. Zo komen ze met elkaar 
de winter door. - Een boek over jezelf durven zijn, ieders 
eigenheid/eigen talenten en kleuren. 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

Het lammetje dat een varken is  
Pim Lammers (2011) 
 
Met dit prentenboek kan gender en identiteit van mensen 
(jezelf zijn) bespreekbaar worden gemaakt met jonge 
kinderen. 
In de wei grazen de schapen in hun mooie, witte trui. In de 
poel liggen de varkens die door de modder rollen. Opeens 
zit een lammetje in de modder. Dat vinden de schapen en 
de varkens raar. ‘Ik ben een varkentje,’ zegt het lam. Dat is 
toch gek? Of niet? 
 
 
 
 
 
Het weerjongetje 
Pimm van Hest (2014) 
 
Een geïllustreerd sprookje over een jongetje dat met 
vallen en opstaan leert dat het belangrijk is om voor jezelf 
op te komen en in jezelf te blijven geloven. 
Op een grijze lentedag wordt een jongetje geboren. Plots 
begint de zon te schijnen. Samen met zijn eerste traantjes 
kletteren regendruppels naar beneden. Het jongetje wordt 
groter, ouder en verandert en het weer verandert met 
hem mee. Iedereen in het dorp noemt hem het 
Weerjongetje. In het begin vindt het Weerjongetje het leuk 
om bijzonder te zijn, maar ook dat verandert. Want 
iedereen wil iets van hem: zon, kou, sneeuw, donder, 
bliksem, hagel. Het jongetje wordt hier zo verdrietig van 
dat hij vertrekt.  

 


