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SEKSUELE IDENTITEIT
Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren in Haarlem
İbrahim YerdeN, Annika Smits en Hans van koutrik

In Seksuele identiteit. Lesbische, homoseksuele en bi
seksuele jongeren in Haarlem onderzoeken İbrahim Yerden, Annika Smits en Hans van Koutrik hoe allochtone
en autochtone jongeren met een niet-heteroseksuele
oriëntatie vorm geven aan hun seksuele identiteit, en
hoe zij omgaan met de problemen die daarbij komen
kijken. Leidraad hierbij vormen de verhalen van de
jongeren zelf.
HAARLEM ROZE STAD 2012
Ieder jaar wordt een stad in Nederland uitgeroepen tot Roze
Stad; in die stad worden feestelijkheden en andere evenementen
georganiseerd rondom het thema ‘homoseksualiteit’. In 2012 is
Haarlem voor de derde keer Roze Stad.
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Sinds Haarlem in 1989 voor het eerst Roze Stad was, is de positie
van homoseksuelen in de maatschappij en voor de wet sterk
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verbeterd. In de huidige samenleving en cultuur is de hetero-

DE AANVRAAG VAN RECENSIE-

seksuele relatie nog altijd dominant en bepalend voor de iden-

EXEMPLAREN KUNT U TERECHT BIJ

titeitsontwikkeling van jongeren. Homoseksualiteit wordt nog
steeds als een afwijking gezien. In de ontwikkeling van lesbische,
homoseksuele en biseksuele jongeren kan dit vooral in de pu-
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berteit tot grote psychosociale en psychische problemen leiden.

•
İbrahim Yerden is als onderzoeker en cultureel antropoloog verbonden aan de

Dit onderzoek is mogelijk geworden

Universiteit van Amsterdam. Eerder publiceerde hij bij uitgeverij Van Gennep onder

door financiële bijdragen van

andere Families onder druk. Huiselijk geweld in Marokkaanse en Turkse gezinnen (2008),

de gemeente Haarlem en het

waarover de NBD zei: ‘Een mede vanwege de vele interviewcitaten prettig leesbaar

Bosselaarfonds en dankzij

verslag van een gedegen onderzoek op een nieuw terrein.’

koplopersgelden.

Annika Smits is als onderzoekster en cultureel antropoloog verbonden aan HTIB (de
Turkse arbeidersvereniging in Nederland).
Hans van Koutrik was als onderzoeker en socioloog verbonden aan Primo-nh.
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