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Sociaal psycholoog Barbara Schouten praat
met Marokkanen over geloof, hoop en seks
‘Eindelijk krijgen moslimjongeren weer een stem’
AMSTERDAM, 4 DECEMBER 2012 - ‘Er wordt veel gepraat over Marokkaanse jongeren,
maar weinig met hen. Dit boek geeft deze jongeren eindelijk weer een stem. Belangrijk,
want de problemen met deze jongeren zijn echt nog niet opgelost. We praten er alleen
liever niet meer over.’ Dit zei PvdA-politicus Ahmed Marcouch vrijdag 30 november
tijdens de uitreiking van ‘Een Marokkaan in Noord’. In dit boek laat sociaal psycholoog
Barbara Schouten moslimjongeren aan het woord over geloof, hoop en seks.
Barbara Schouten (1970) is sociaal psycholoog en werkt als universitair
docent aan de Amsterdam School of Communication Research. Ze doet
onderzoek op het gebied van migranten, communicatie en gezondheid. In
2008 startte ze een onderzoek naar seksualiteit onder Marokkaanse en
Turkse jongeren. Hiervoor interviewde ze diverse moslimjongeren in
Amsterdam. De gesprekken reikten al snel verder dan het oorspronkelijke
onderzoeksdoel. Toen het eerste wantrouwen was verdwenen, vertelden
steeds meer jongeren hun verhaal. Verhalen over alles wat jongens en
meisjes van deze leeftijd bezighoudt: seks, school, ouders, toekomstdromen
en – natuurlijk – het geloof.

Onthutsende, rauwe verhalen
De gesprekken leverden niet alleen in wetenschappelijk opzicht een schat aan gegevens op.
Barbara Schouten: ‘Gaandeweg merkte ik dat ik het minstens zo belangrijk vond dat deze
jongeren de kans krijgen om zelf hun verhaal te doen. Zo ontstond het idee voor het boek Een
Marokkaan in Noord, moslimjongeren over geloof, hoop en seks.’ Het boek bevat een rijke
verzameling verhalen. Onthutsende, rauwe verhalen. Een Marokkaans meisje is op jonge leeftijd
meermalen verkracht en krijgt van haar vriendinnen te horen dat iedereen die verkracht is een
hoer is. Twee Marokkaanse meiden vinden het niet eerlijk dat zij wel maagd moeten blijven en
dat jongens er maar op los kunnen neuken. Maar ook ontroerende en vermakelijke verhalen. Een
jongen is het gekutmarokkaan zo zat dat hij zich voortaan Bram noemt - naar Bram Moskowicz,
want dat is volgens hem ‘de enige weg naar boven’.

“

Er wordt veel gepraat over Marokkaanse jongeren, maar weinig met hen. Dit boek
geeft deze jongeren eindelijk weer een stem. Belangrijk, want de problemen met
deze jongeren zijn echt nog niet opgelost. We praten er alleen liever niet meer
over.
- Ahmed Marcouch (PvdA-politicus)

Persoonlijke ambitie
Het boek komt mede voort uit een zeer persoonlijke ambitie. Schouten: ‘Als dochter van een
Indische moeder herken ik het als mensen zich onbegrepen en niet welkom voelen. Ook was ik
op jonge leeftijd korte tijd getrouwd met een Turkse man. De relatie liep op de klippen omdat de
man niet kon aarden in Nederland. Daarbij heb zelf enige tijd met mijn jonge gezin in Amsterdam
Slotervaart gewoond. Daar ben ik toen uiteindelijk vertrokken: ik vond geen aansluiting bij
andere wijkgenoten en de sfeer werd na de moord op Theo van Gogh almaar onaangenamer. Dat
vertrek voelde als een nederlaag.’

Problemen nog niet opgelost
Het boek werd vrijdag 30 september gepresenteerd in jongerencentrum Scorpio - de plek waar
Barbara Schouten vele gesprekken voerde. Tweedekamerlid Ahmed Marcouch (PvdA), eerder
stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Slotervaart, nam het eerste exemplaar in ontvangst.
Marcouch tekende zijn verhaal eerder op in Mijn Hollandse droom. Marcouch: ‘Het is zo goed dat
ook deze jongeren hun verhaal kwijt kunnen. Dit boek geeft deze jongeren een stem. Belangrijk,
want de problemen met deze jongeren zijn echt nog niet opgelost. We praten er alleen liever niet
meer over.’

Relevante links
Blog: Geloof, hoop & seksualiteit
http://www.geloof-hoop-seksualiteit.nl

Interview radio 1

http://www.radio1.nl/items/46884-barbara...
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