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Er wordt in Nederland veel gepraat over Marokkaanse 
jongeren. Vaak in een context van onveiligheid en 
criminaliteit. Maar waarom horen we zo weinig van hen 
zelf? Sociaal psycholoog Barbara Schouten zocht 
Marokkaanse jongeren op in Amsterdam-Noord en praatte 
met hen over hoop, geloof en seksualiteit. Toen het eerste 
wantrouwen was verdwenen, vertelden steeds meer 
jongeren haar hun verhaal. Na enige tijd spraken 
sommigen haar zelfs aan met ‘seksprofessor’ - een eretitel! 
 
Onthutsende en rauwe verhalen 
In het boek Een Marokkaan in Noord geeft Barbara 
Schouten Marokkaanse jongeren een stem. Het boek 
vertelt de verhalen van jongeren die er bij willen horen, 
maar die zich vaak niet gezien voelen. Het resultaat: een 
caleidoscopisch beeld van het leven van jonge Marokkanen 
in Nederland. Een leven vol rauwe en onthutsende 
verhalen. Zo krijgt een Marokkaans meisje dat op jonge 
leeftijd meermalen is verkracht, 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. Een ander Marokkaans meisje is als de 
dood dat haar broer er achter komt dat ze een vriend heeft. 
‘Hij zou me de tering slaan als hij zou weten dat ik geen 
maagd meer ben.’  
 



Ontroerend en vermakelijk 
Het boek bevat ook ontroerende en vermakelijke verhalen. 
Een Marokkaanse jongen doet werkelijk alles om zijn 
alleenstaande moeder te ondersteunen. Een andere 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’. Een meisje uit een liberaal 
Marokkaans gezin kiest weloverwogen voor een islamitisch 
bestaan - een totaal andere weg dan haar 
hockeyvriendinnen. 
 
Opmerkelijke uitspraken uit het boek 
- ‘Nederlanders. Dat zijn pas racisten, met hun 
gekutmarokkaan. Als u elke dag zou horen dat u een 
kuthollander bent, zou u toch boos worden?’  
- ‘Als mijn broer zou weten dat ik geen maagd meer ben en 
seks heb gehad met Lorenzo, zou hij mijn tanden breken. 
Letterlijk.’ 
- ‘De Islam is het mooiste geloof wat er is’  
- ‘Als je het anaal doet, dan heb je geen contact meer met 
Allah, dan is het contact tussen jou en Allah verbroken.’  
- ‘Je hebt veel homo’s in Nederland, maar ik wil niets met 
ze te maken hebben. Het liefst zou ik willen dat er een 
apart land was voor homo’s.’  
- ‘Hoe het komt dat sommige Marokkaanse jongens zich zo 
vervelend gedragen? Dat komt door hun ouders!’  
- ‘Ik wil niet met Aïcha naar bed. Ze is nog maagd en als je 
een meisje ontmaagdt, is het net of je zeven moorden hebt 
gepleegd.’ 
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