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Inleiding 

Aanleiding 

In maart  stelden de raadsleden Poot en Boomsma schriftelijke vragen over bedreigingen 
van christenen met een islamitische achtergrond in asielzoekerscentra (AZC’s) naar aanleiding 
van artikelen in de media (Reformatorisch Dagblad, - - ). 
 
Naar aanleiding van de vragen over deze incidenten heeft de burgemeester van Amsterdam 
toegezegd dat onderzoek zou worden gedaan naar de omvang en aard van bedreigingen van 
bekeerde personen. Er zijn op dit moment geen beschikbare gegevens die inzicht kunnen bieden 
in deze problematiek. De directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) heeft aan Onderzoek, 
Informatie en Statistiek (OIS) gevraagd om een verkennend onderzoek naar deze problematiek. 

Onderzoeksvraag 

Centraal staat de vrijheid van personen om een geloof te beleven, van geloof te veranderen of 
een geloof te verlaten. Het onderzoek richt zich daarom op de vraag:  

In hoeverre hebben personen die hun geloof verlaten of zich bekeren (ongeacht vanuit welke 
godsdienst en voor welk nieuw geloof of levensbeschouwing) te maken met bedreigingen in 
Amsterdam en welke gevolgen hebben deze bedreigingen voor hen?  

 
Het doel van het onderzoek is om een onderbouwde indicatie te geven van de omvang en 
frequentie van bedreigingen na het verlaten van het geloof of na bekering op basis van 
verschillende bronnen. 
 
De onderzoeksvraag is uitgewerkt in een aantal deelvragen: 
 Welke problemen ervaren Amsterdammers die zich bekeren of hun geloof verlaten in termen 

van sociale contacten en maatschappelijke participatie? 
 Hoe vaak komen bedreigingen voor? 
 Zijn er groepen die relatief veel met bedreigingen te maken hebben? 
 Welke gevolgen hebben de bedreigingen voor sociale contacten en maatschappelijke 

participatie? 
 Welke actie(s) ondernemen personen nadat zij bedreigingen hebben meegemaakt: zoeken zij 

hulp, bij wie? Doen zij aangifte of melding, en waar? 
 Wat zijn mogelijke belemmeringen voor het doen van aangifte of melding? 

Doelgroep  

Het onderzoek richt zich op personen die vanuit een bewuste keuze van geloof zijn veranderd of 
hun geloof hebben verlaten. Omdat het onderzoek zich ook richt op de rol van de gemeente is 
dit verder afgebakend door alleen Amsterdammers te betrekken bij het onderzoek, of mensen 
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die hun proces van bekering of geloofsverlaten minstens gedeeltelijk in Amsterdam hebben mee 
gemaakt. Er is daarentegen geen afbakening gemaakt wat betreft vanuit welke godsdienst of 
levensbeschouwing (een geloof maar ook atheïsme of agnosticisme) deze keuze is gemaakt of 
voor welke godsdienst of levensbeschouwing iemand vervolgens heeft gekozen. Dit is 
schematisch weergegeven in onderstaande figuur . Het onderzoek richt zich op deze drie 
situaties. 
 
Figuur   Situaties van geloofsverlaten of bekering 

 

 
Voor de afbakening van de doelgroep is het verder belangrijk iets te verduidelijken met 
betrekking tot de term ‘bedreiging’. Een bedreiging is een strafrechtelijk delict. Dit geldt 
wanneer sprake is van mondeling of schriftelijke bedreiging met de dood, ernstig letsel, 
verkrachting of aanranding.1 
 
In dit onderzoek hanteren wij naast deze definitie van bedreiging in juridische zin ook een 
bredere definitie. Het gaat hierbij om wat door iemand als van bedreigend wordt ervaren, ook als 
dat niet strafbaar is. Wij zullen dit onderscheid in de rapportage steeds aangeven. 

Methode 

Om de centrale onderzoeksvraag en de bijbehorende deelvragen te beantwoorden, is gebruik 
gemaakt van een aantal onderzoeksmethoden: 
 een gerichte, pragmatische literatuurverkenning naar gegevens en inzichten over de 

onderzoeksvragen; 
 een verkenning van cijfers uit OIS-enquêtes die inzicht kunnen geven in de problematiek. Het 

betreffen geen enquêtes die zijn afgenomen in het kader van het huidige onderzoek maar 
enquêtes voor andere (monitor)onderzoeken waarin bepaalde aspecten van het huidige 
onderzoek zijn uitgevraagd; 

 gesprekken met experts die in relatie staan tot de doelgroep; 
 interviews met ervaringsdeskundigen. 
 
Wij hebben voor deze combinatie van bronnen gekozen om de problematiek vanuit verschillende 
invalshoeken te benaderen. Gelet op de moeilijk bereikbare doelgroep was het gebruik van 
kwalitatieve methoden het meest geschikt om ervaringen in Amsterdam op te halen en het 
literatuuronderzoek en de cijfermatige verkenning boden een bredere context. De opzet had als 
doel om tot veelzijdige inzichten te komen en daarmee tot een goede onderbouwing van 
antwoorden op de onderzoeksvragen. Hieronder wordt iedere methode toegelicht. 

                                                                    
1  Zie de uitleg die door de politie wordt gegeven: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-

bedreiging.html 
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Literatuurverkenning 
In het kader van de pragmatische literatuurverkenning is gericht gezocht naar gegevens en 
inzichten die bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Er is voornamelijk in 
Nederlandse maar ook in internationale literatuur gezocht naar informatie over de volgende 
onderwerpen: 
 de mate waarin het voorkomt dat mensen hun geloof bewust verlaten of zich bekeren; 
 welke keuzes daarin het vaakst voorkomen (geloofsverlating of bekering en van of naar welke 

religie of levensovertuiging); 
 wat de gevolgen zijn voor personen, met name voor sociale contacten en maatschappelijke 

participatie; 
 wat de rol van de context hierbij is, met name de situatie in grote steden; 
 in hoeverre bedreigingen voorkomen, wat hierop van invloed is en wat de gevolgen zijn. 
Hierbij is nadruk gelegd op uitkomsten die relevant zijn voor de onderzoeksvragen en voor de 
Amsterdamse context: een grote stad met veel diversiteit. De uitkomsten van de theoretische 
verkenning zijn in dit rapport verwerkt in het eerste hoofdstuk.  
 
Verkenning van cijfers 
Er zijn geen cijfers bekend over het aantal Amsterdammers dat een geloof verlaat of zich 
bekeert. Wel zijn er enquêtes van OIS waarin wordt gevraagd naar verwantschap met religie of 
levensbeschouwing, naar ervaring met discriminatie op basis van godsdienst of 
levensovertuiging en naar ervaring met bedreiging of fysiek geweld (in het algemeen). Deze 
bronnen (de Veiligheidsmonitor en de Staat van de Stad) zijn verkend. Doordat in deze 
onderzoeken echter niet specifiek gevraagd wordt naar ervaringen met discriminatie, bedreiging 
of (fysiek) geweld gerelateerd aan bekering of geloofsverlating, beantwoorden deze cijfers niet 
de centrale onderzoeksvraag maar zij dragen wel bij aan inzicht in factoren die een eventuele 
indicatie van de problematiek kunnen zijn. De uitkomsten van de cijferverkenning komen aan 
bod in het eerste hoofdstuk.  
 
Gesprekken met experts 
Daarnaast hebben we tien gesprekken gevoerd met  personen die (potentieel) in contact staan 
met de doelgroep van het onderzoek. Het gaat hierbij om theologen, vertegenwoordigers van 
religieuze of levensbeschouwelijke organisaties en professionals in contact met bekeerlingen en 
geloofsverlaters; voornamelijk in Amsterdam maar in een aantal gevallen elders. Vanwege hun 
ervaringen met geloofsverlaters en bekeerlingen, op welke manier dan ook, noemen we hen 
experts. Het gaat om verschillende vormen van expertise (gebaseerd op theologische of 
professionele kennis) en expertise op verschillende domeinen (van de verschillende religies of 
van specifieke doelgroepen). 
 
Aanvankelijk is een aantal organisaties benaderd dat in beeld was bij de directie OOV, de 
begeleidingscommissie en/of bij OIS. Gecombineerd met de sneeuwbalmethode, waarbij via 
respondenten contact wordt gelegd met nieuwe respondenten, hebben we gesproken met een 
diverse groep van experts: 
 twee theologen 
 vier religieuze leiders (drie voorgangers van christelijke kerken en een rabbijn) 
 drie bestuursleden van organisaties (van een moskee en van het humanisme)  
 twee personen die hulp bieden aan mensen die het geloof (respectievelijk islamitisch en 

gereformeerd) hebben verlaten. 
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De gesprekken met de experts duurden een uur en vonden face-to-face of telefonisch plaats. De 
topiclijst bevatte vragen over de ervaringen met bekering en geloofsverlaten, de kenmerken van 
de geloofs- of levensbeschouwelijke gemeenschap, de gevolgen van bekering of geloofsverlaten 
en verschillen daarin en het voorkomen van bedreigingen en reacties hierop. 
 
Interviews met ervaringsdeskundigen 
Tot slot zijn er negen interviews gehouden met (oud) Amsterdammers die hun geloof hebben 
verlaten of zich hebben bekeerd. Daarbij komen ook drie Amsterdamse experts die zelf ook hun 
geloof hebben verlaten. In totaal nemen we daarom van  personen de eigen ervaringen mee 
voor dit onderzoek. Daarbij waren we niet alleen geïnteresseerd in personen die bedreigingen 
hebben meegemaakt, maar willen we in meer brede zin weten wat hun ervaringen zijn. De focus 
lag op de (sociale) gevolgen van de bekering of geloofsverlating. Tijdens de gesprekken is een 
topiclijst gehanteerd om diverse onderwerpen aan de orde te laten komen. De topiclijst is te 
vinden in de bijlage.  
Respondenten zijn op verschillende manieren geworven:  
 via de experts met wie we gesprekken voerden; 
 via de sneeuwbalmethode: respondenten uit de doelgroep hebben we gevraagd naar 

contacten met andere personen die hun geloof hebben verlaten of zich hebben bekeerd; 
 via oproepen binnen organisaties, zoals social media-berichten.  
 
Daarbij is gestreefd naar diversiteit tussen de geïnterviewden wat betreft leeftijd, geslacht, 
geloof of levensbeschouwing (voor en na de bewuste keuze) en herkomst. Het doel was om een 
zo divers mogelijke groep respondenten te bereiken om een breed scala aan ervaringen te 
kunnen belichten. De implicatie van de brede definitie die in het onderzoek wordt gehanteerd, 
was dat het onderzoek zich richtte op een grote en diverse doelgroep. Dit maakte de uitvoering 
van het onderzoek lastig, met name het vinden van respondenten die deze diversiteit aan 
godsdiensten of levensbeschouwingen en veranderrichtingen reflecteren. Met de interviews is 
een diepgaand inzicht verkregen in de individuele belevingsprocessen van de respondenten. 
Representativiteit van de groep respondenten was geen hoofddoel. Uiteindelijk is gesproken 
met  bekeerlingen en geloofsverlaters die we op basis van figuur  in drie groepen kunnen 
verdelen (figuur ). Daarbij zijn de godsdiensten en levensbeschouwingen weergegeven zoals 
door de respondenten zelf verwoord. In de interviews is niet specifiek gevraagd naar stromingen 
binnen religies.  
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Figuur  Overzicht respondenten* 

 

 

 

Dankwoord 

We zijn zowel de experts als de ervaringsdeskundigen erkentelijk voor hun bereidheid om met 
ons te spreken, hun (persoonlijke) ervaringen met ons te delen en alle hulp bij de uitvoering van 
het onderzoek. Daarnaast een woord van dank aan de leden van de begeleidingscommissie. 
Gedurende het onderzoek is er meermaals contact geweest Fiore Geelhoed, Karin van 
Nieuwkerk en Vanessa Vroon die samen deze commissie vormden. Wij zijn hen dankbaar voor 
hun kritische blik en vele aanbevelingen. Ook danken wij Joke van Saane en Trees Pels voor hun 
bijdrage bij het opstarten van onderzoek. 

Rapportage 

In de voorliggende rapportage worden in het eerste hoofdstuk de deelvragen beantwoord aan de 
hand van bestaand onderzoek, te weten literatuur en enquêtecijfers. In het tweede hoofdstuk 
komen de antwoorden van de experts op een aantal onderzoeksvragen aan bod. In het derde 
hoofdstuk komen de ervaringsdeskundigen aan het woord over de gevolgen die zij hebben 
ervaren van hun verandering, die met name betrekking hebben op hun sociale contacten en 
maatschappelijke participatie. In elk hoofdstuk worden daarmee de uitkomsten van de 
verschillende toegepaste onderzoeksmethodes apart besproken. De rapportage wordt 
afgesloten met een conclusie waarin de verschillende onderzoeks-onderdelen met elkaar 
worden verbonden en waarin de deelvragen en de centrale onderzoeksvraag worden 
beantwoord. 

Twee vrouwen die zich bekeerden van atheïst tot de islam. 
 

Een man die zich bekeerde van het katholicisme naar het orthodox 
jodendom. 
Een man die zich bekeerde van het (niet actief) christendom tot de islam. 
Een vrouw die zich bekeerde van het hervormd christendom naar de islam.  
Twee vrouwen die zich bekeerden van de islam tot het christendom. 

Twee mannen die uitgesloten zijn uit de Jehova’s Getuigen. 
Een vrouw die het orthodox jodendom verliet. 
Een vrouw die de islam verliet. 
Een man die het gereformeerd christendom verliet.  
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  Inzichten uit bestaand onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt allereerst kort de context van bekering en geloofsverlating besproken: de 
plaats van religie in Amsterdam, en wat bekend is over bekering en geloofsverlaten. Vervolgens 
gaan we in op de beantwoording van de deelvragen die in dit onderzoek centraal staan. 
Achtereenvolgend komen de volgende vragen aan bod: 
 Hoe vaak komen bedreigingen na bekering of geloofsverlating voor? 
 Zijn er groepen die relatief veel met bedreigingen te maken hebben? 
 Welke gevolgen hebben de bedreigingen voor sociale contacten en maatschappelijke 

participatie? 
 Welke actie(s) ondernemen personen nadat zij bedreigingen hebben meegemaakt: zoeken zij 

hulp, bij wie? Doen zij aangifte of melding, en waar?  
 Wat zijn mogelijke belemmeringen voor het doen van aangifte of melding? 
 Welke andere problemen ervaren Amsterdammers die zich bekeren of hun geloof verlaten in 

termen van sociale contacten en maatschappelijke participatie? 

.   Religie in Amsterdam: twee derde Amsterdammers niet gelovig 

Om eerst enige context te geven aan de cijfers die zullen volgen, is het belangrijk om het kader 
te schetsen. Daarbij is een belangrijk gegeven dat twee derde van de Amsterdammers zich niet 
verwant voelt met een religie of levensbeschouwing.2 Het aandeel Amsterdammers dat zich wel 
verwant voelt met een religie of levensbeschouwing neemt sinds  langzaam af. Vóór  
lag het aandeel religieuze Amsterdammers rond de %, in  gaat het om %. Honderd jaar 
geleden waren vrijwel alle Amsterdammers nog gelovig.3 Deze daling is in de laatste jaren vooral 
gerelateerd aan de sterke afname van het aandeel Amsterdammers dat zich verwant voelt met 
het christendom. In  is de daling gestopt en lijkt dit percentage zich te stabiliseren op %. 
Het aandeel moslims ligt al een aantal jaar rond de %. Verder is % van de Amsterdammers 
boeddhist, hindoeïstisch of joods. Alle andere geloven worden door minder dan % van de 
bevolking genoemd.  
  

                                                                    
2  OIS ( ), Staat van de Stad X, https://data.amsterdam.nl/publicaties/publicatie/de-staat-van-de-stad-amsterdam-

x/c b a- f - af- a-e ae e /  
3  OIS ( ,  november), Geloven in Amsterdam, https://data.amsterdam.nl/artikelen/artikel/geloven-in-

amsterdam/ f a-b f- -a de- f e fc /  
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Figuur .    Godsdienst, religieuze of levensbeschouwelijke stroming waarmee men zich verwant voelt, 

Amsterdam, -  (procenten) 

 
 bron: OIS/ SvdS X
 
Vergelijken we de situatie in Amsterdam met die in heel Nederland, dan blijkt de secularisatie in 
de hoofdstad sterker dan landelijk. In  rekende % van de Nederlanders van  jaar en 
ouder zich tot een godsdienstige of levensbeschouwelijke groepering. Eind jaren negentig was 
dit percentage %.4 
 
Ook in de verhouding tussen groepen zijn er verschillen tussen Amsterdam en heel Nederland. 
Zo noemt % van de Nederlandse bevolking zich katholiek en % protestants. Daarmee 
vormen christelijke Nederlanders een veel grotere groep dan de groep islamitische Nederlanders 
( %). In Amsterdam zijn deze groepen even groot. 

.   Bedreigingen na bekering of geloofsverlating 

. .   Bekering en geloofsverlaten: verschillen in kennis tussen groepen 

Cijfers over bekering en geloofsverlaten zijn zeer beperkt beschikbaar, over bedreigingen nog 
minder. Wel is bekend dat de ontkerkelijking in Nederland sneller is gegaan dan waar dan ook ter 
wereld, zo blijkt uit cijfers van het CBS.5 Niet alle geseculariseerde personen hebben bewust een 
geloof verlaten, er kan ook sprake zijn van een geleidelijk proces waarbij de band met een 
geloofsgemeenschap en/of geloof langzaam verwatert. Over de omvang van bekering en 

                                                                    
4  Schmeets, H. ( ). ‘Wie is religieus, en wie niet?’ Statistische Trends. Den Haag: CBS. https://www.cbs.nl/nl-

nl/achtergrond/ / /wie-is-religieus-en-wie-niet-  
5  CBS. ( ,  april).  jaar statistiek in tijdreeksen, - . https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/ / / -

jaar-statistiek-in-tijdreeksen- -   
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geloofsverlaten geven landelijke studies enige relevante inzichten. Hieronder bespreken we de 
uitkomsten van studies naar de religieuze beleving van christenen en moslims. Over andere 
religieuze groepen zijn geen vergelijkbare cijfers gevonden. 
 
Geloofsverlaten onder christenen in Nederland 
In een recent verschenen onderzoek naar christenen in Nederland6 is in kaart gebracht hoeveel 
mensen zich niet meer rekenen tot het kerkgenootschap of de levensbeschouwelijke groepering 
waarin zij zijn grootgebracht. Tussen  en  is dit aandeel gestegen van % naar % 
van de Nederlandse bevolking vanaf  jaar. Onder jongeren tot  jaar is dit aandeel gelijk 
gebleven ( %) in dezelfde periode. De vraag richt zich overigens meer op aansluiting bij een 
geloofsgemeenschap dan op geloof. 
 
De publicatie geeft verder inzicht in het verlaten van een aantal christelijke kerkgenootschappen 
en kerklidmaatschap vanuit een buitenkerkelijke opvoeding. Dit laatste komt beperkt voor: % 
van de bevolking wordt christelijk kerklid vanuit een buitenkerkelijke opvoeding. Andersom 
geldt dat ontkerkelijking vooral sterk is toegenomen onder personen die rooms-katholiek zijn 
opgevoed: in  was % buitenkerkelijk geworden. Onder personen die Nederlands-
hervormd en gereformeerd zijn opgevoed is buitenkerkelijkheid ook gestegen, maar in mindere 
mate (tussen % en % in ). 
 
Religieuze beleving van moslims 
In de verwante SCP-publicatie over de religieuze beleving van moslims7 worden geen 
vergelijkbare cijfers gegeven over het verlaten van de islam. Echter, aangezien de tweede 
generatie migranten van Turkse en Marokkaanse herkomst (in Nederland geboren van ouders 
die in het buitenland zijn geboren) zich iets minder vaak moslim noemt dan de eerste generatie 
migranten met dezelfde herkomst, kan een schatting worden afgeleid. 
 
Tabel .   Aandeel dat zichzelf als moslim ziet, Turkse en Marokkaanse Nederlanders van  jaar en ouder, 

naar generatie van migratie,  (procenten) 
 

 Turks Marokkaans 

1e generatie 90 96 

2e generatie 82 91 

totaal 86 94 

bron: Huijnk 2018 

 
Zo ziet % van de in Turkije geboren Turkse Nederlanders zichzelf als moslim, van de groep die 
in Nederland is geboren is dit %. Dit verschil van acht procentpunt tussen de eerste en de 
tweede generatie heeft waarschijnlijk te maken met het verlaten van de islam (al dan niet voor 
een andere religie). Volgens dezelfde redenering zou maximaal % van de tweede generatie 
Marokkaanse Nederlanders de islam hebben verlaten. Overigens zijn er nauwelijks verschillen in 
                                                                    
6  de Hart, J. & P. van Houwelingen ( ), Christenen in Nederland. Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid. Den 

Haag: SCP. 
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_ /Christenen_in_Nederland/Christenen_in_Nederlan
d  

7  Huijnk, W. ( ), De religieuze beleving van moslims in Nederland, Den Haag: SCP. 
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_ /De_religieuze_beleving_van_moslims_in_Nederlan
d/De_religieuze_beleving_van_moslims_in_Nederland  
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leeftijd in de mate van religieuze zelfidentificatie. Wel zijn er verschillen in geslacht: vrouwen 
noemen zichzelf iets vaker moslim dan mannen. Verder geldt onder Turkse Nederlanders dat 
hoogopgeleiden zich minder identificeren met de islam dan personen met een lager 
opleidingsniveau. 
 
Tussen  en  zijn Turkse Nederlanders zich minder vaak moslim gaan noemen; deze 
daling geldt zowel voor de eerste als voor de tweede generatie. Dit vormt eveneens een 
aanwijzing voor enige mate, zij het beperkt, van geloofsverlaten. Deze ontwikkeling geldt niet 
voor Marokkaanse Nederlanders: hun identificatie met de islam is constant gebleven.  
 
Mechanismen voor identificatie met de islam 
Maliepaard en Lubbers8 geven verder inzicht in het mechanisme van identificatie met de islam 
van jongeren. Dit doen zij op basis van een enquête onder Nederlanders van Turkse en 
Marokkaanse herkomst die zich als moslim identificeren en hun kinderen. De enquête richt zich 
op de vraag hoe ouders religieuze waarden en van het praktiseren van religie doorgeven. Dat 
gebeurt in grote mate, ongeacht het onderwijsniveau van de kinderen en de mate waarin zij 
vrienden hebben buiten de eigen etnische groep. Het resultaat is een sterke overdracht in 
identificatie met de islam. Dit wordt ook bevestigd in een recent internationaal onderzoek onder 
zowel christelijke als islamitische jongeren. Simsek en collega’s laten zien dat terwijl onder 
christelijke jongeren (zowel met als zonder migratieachtergrond) sprake was van secularisatie, 
onder islamitische jongeren nauwelijks verandering is opgetreden tijdens hun tienerjaren in de 
mate van identificatie met de islam, het bezoek van de moskee en de frequentie van het bidden.9  
 
Behalve naar verschillen tussen religieuze groepen kan ook gekeken worden naar verschillen in 
individuele en contextuele kenmerken bij geloofsverlaten. Need en de Graaf hebben dit gedaan 
met Nederlandse enquêtegegevens: zij laten zien dat een hoger opleidingsniveau van de 
persoon en van de ouders, en het trouwen met een niet-religieuze partner de kans vergroten om 
het geloof te verlaten waarin men is opgevoed. Verder is er een effect van leeftijd: personen in 
de late adolescentie verlaten relatief vaak hun geloof.10 
 
Enige kennis over geloofsverlaten, weinig over bekering 
Al met al zien we dat sprake is van een proces van secularisering dat sterker voor sommige 
groepen opgaat dan voor anderen. Vooral het verschil tussen religieuze groepen lijkt groot: de 
cijfers duiden op een grotere mate van kerk- en/of geloofsverlaten van het katholicisme en het 
protestantisme. Dat geldt daarentegen in geringe mate voor de islam. 
 
Over bekeringen is echter heel weinig bekend. Volgens een internationale vergelijkende studie 
zou naar schatting , % à , % van de moslims in Nederland (in totaal ongeveer  miljoen 
personen) bekeerd zijn tot de islam.11 Op basis van haar onderzoek onder islamitische 
                                                                    
8  Maliepaard, M. & M. Lubbers ( ), ‘Parental Religious Transmission after Migration: The Case of Dutch Muslims’, 

Journal of Ethnic and Migration Studies  ( ): - . http://dx.doi.org/ . / X. .   
9  Simsek, M., F. Fleischmann & F. van Tubergen ( ), ‘Similar or divergent paths? Religious development of Christian 

and Muslim adolescents in Western Europe’, Social Science Research : – . 
https://doi.org/ . /j.ssresearch. . .   

10  Ariana Need and Nan Dirk De Graaf ( ), ‘”Losing my religion”: a dynamic analysis of leaving the church in the 
Netherlands’, European Sociological Review 12 (1): 87-99. 

11 Schuurman, B., P. Grol & S. Flower ( ), ‘Converts and Islamist Terrorism: An Introduction’,  ICCT Journal  (3). 
https://www.icct.nl/wp-content/uploads/ / /ICCT-Schuurman-Grol-Flower-Converts-June- .pdf  
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bekeerlingen stelt Vroon-Najem dat de meeste jonge bekeerlingen zich niet bekeren vanuit een 
ander geloof, het gaat vooral om personen die van huis uit geen geloof hebben meegekregen.12 

. .   Weinig bekend over dreigingen bij bekering of geloofsverlaten 

Over de omvang van bedreigingen na bekering of geloofsverlaten zijn geen cijfers bekend. Een 
van de weinige studies over dit onderwerp toont aan hoe moeilijk het is om inzicht te verschaffen 
in dit fenomeen. Larsson heeft onderzoek gedaan in Zweden op basis van verschillende 
getuigenissen van personen die zich bedreigd hebben gevoeld nadat zij de islam hebben 
verlaten.13 Larsson ziet echter nauwelijks dergelijke gevallen terug in politiedossiers. Hij heeft 
daarnaast gekeken naar de standpunten van imams in Zweden: hij vindt geen ondersteuning in 
hun woorden voor het idee dat het verlaten van de islam bestraft zou moeten worden. Er zijn 
daarnaast kwalitatieve onderzoeken die de ervaringen van bekeerlingen in kaart brengen. Zo 
komt naar voren dat bekeerlingen tot de islam te maken kunnen krijgen met negatieve reacties 
en met fysiek geweld.14 Overigens ervaren zij dit niet per se als bekeerlingen aangezien hun 
ervaringen worden gedeeld door moslims meer in het algemeen (zie hieronder). Op basis van 
deze studies is het echter niet mogelijk om de omvang van bedreigingen te kwantificeren. 
 
Discriminatie en religie in Amsterdam 
Om de Amsterdamse context te schetsen maken wij hier gebruik van enquêtegegevens uit de 
Veiligheidsmonitor (VM) over discriminatie onder verschillende levensbeschouwelijke groepen, 
als ook de grond en de vorm van die discriminatie. Deze cijfers geven geen antwoord op de 
onderzoeksvragen, maar geven wel een bredere context aan de problematiek. Mensen die 
negatieve consequenties ervaren van hun bekering of geloofsverlaten vallen onder de groepen 
die discriminatie ervaren op grond van religie of levensbeschouwing, alleen weten we niet in 
welke mate. 
 
Van alle Amsterdammers had % in /’ 15 discriminatie ervaren in het afgelopen jaar. Van 
hen zegt % dat dit gebeurde op grond van godsdienst of levensovertuiging. Omgerekend zegt 

% van alle Amsterdammers discriminatie te hebben ervaren vanwege religie of 
levensbeschouwing in /’ . 
  

                                                                    
12 NRC ( ,  april). ‘De islam past nou eenmaal goed bij deze tijd.’ https://www.nrc.nl/nieuws/ / / /de-islam-

past-nou-eenmaal-goed-bij-deze-tijd- -a   
13 Larsson, G. ( ) ‘Let’s talk about apostasy! Swedish Imams, Apostasy Debates, and Police Reports on Hate Crimes 

and (De)conversion.’ In K. van Nieuwkerk (ed.) Moving in and out of Islam. Austin: University of Texas Press: 385-404. 
14 Geelhoed, F., R. Staring & B. Schuurman ( ), ‘Understanding Dutch converts to Islam: On turbulent trajectories 

and (non-) involvement in jihadist movements’. ICCT Research Paper. https://icct.nl/publication/understanding-dutch-
converts-to-islam-on-turbulent-trajectories-and-non-involvement-in-jihadist-movements/  

15 We gebruiken hiervoor de cijfers van september  t/m augustus  onder .  Amsterdammers. Er is 
gekozen voor deze periode omdat toen is gestart met het vragen naar religie of levensbeschouwing. 
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Figuur .   Ervaren discriminatie, /’  (procenten) 
 

Ervaring met discriminatie Ervaren discriminatie naar grond 

 
 

 Bron: OIS/ VM 2018/‘19
 
Discriminatie en bedreiging of geweld 
Van de personen die aangaven discriminatie te hebben ervaren op grond van religie of 
levensbeschouwing gaat het bij % om geweld of agressief gedrag en bij % om bedreiging 
(omgerekend , % en , % van de Amsterdamse bevolking). Dit gaat om bedreiging vanwege 
religie in algemene zin, niet (uitsluitend) om bedreiging vanwege bekering of geloofsverlaten. 
Discriminerende opmerkingen of beledigingen komen het meeste voor, in bijna % van de 
gevallen. 
 
Figuur .   Ervaren vorm van discriminatie bij discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging 

(meerdere mogelijk), /’  (procenten) 

 
 Bron: OIS/ VM 2018/‘19
 
Vooral moslims blijken discriminatie op grond van religie of levensbeschouwing bovengemiddeld 
veel te rapporteren. Driekwart van hen heeft religieuze discriminatie ervaren. Onder katholieken 
is dit percentage met % veel minder dan gemiddeld ( %). Van de seculiere Amsterdammers 
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heeft % discriminatie op grond van levensbeschouwing ervaren. Voor andere religieuze of 
levensbeschouwelijke groepen zijn de aantallen te klein om hierover te rapporteren. 
 
Figuur .   Ervaren discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging, naar religieuze of 

levensbeschouwelijke groep, /’  (procenten) 

* Het gaat bij moslims specifiek om soenitische moslims, omdat de vragenlijst de 

mogelijkheid aanbiedt om een specifieke levensbeschouwelijke groepering te kiezen. De 
groep sjiitische moslims is relatief beperkt in Amsterdam. Bron: OIS/ VM 2018/‘19

.   Onbekend welke groepen veel te maken krijgen met bedreigingen 

Er zijn geen studies gevonden die specifiek het probleem van bedreigingen na bekering of 
geloofsverlaten adresseren. Dat maakt het identificeren van groepen die relatief veel te maken 
hebben met bedreigingen heel lastig. Wel zien we dat de publieke discussie zich toespitst op het 
verlaten van en de bekering tot de islam. 
 
Zo is er veel discussie over de vraag of personen die de islam verlaten structureel of relatief vaak 
te maken hebben met bedreigingen tot geweld. Er zijn geen cijfers die dit staven of ontkrachten. 
Bovengenoemd onderzoek van Larsson heeft op basis van politiecijfers geen specifieke cijfers 
hierover gevonden. Larsson schrijft hierover dat er sprake lijkt te zijn van een discrepantie tussen 
de perceptie dat het gevaarlijk is om de islam te verlaten en de liberale standpunten van imams 
bij geloofsverlaten.16 
 
Er is ook debat over de vraag of er een theologische basis is in de islam voor bedreigingen of zelfs 
doodstraffen bij apostasie. Volgens sommige theologen kunnen moslims bedreigingen en fysiek 
geweld baseren op religieuze teksten.17 Volgens andere theologen geldt dit echter niet. Zo is er 
volgens Aulad Abdellah in de islamitische theologie ‘geen dwang in de godsdienst’.18 Hij erkent 
dat volgens sommige interpretaties apostasie met de dood zou moeten worden bestraft maar 

                                                                    
16 Larsson, G. ( ), zie boven. 
17 van den Broeke, C. ( ) ‘Waar is de uitgang? Vrijheid van godsdienst, het recht op uittreding, geloofsafval en het 

apostasieverbod in joodse, christelijke en islamitische geloofsgemeenschappen’, NTKR, Tijdschrift voor Recht en 
Religie  ( ): - . 

18 Aulad Abdellah, M. ( ). “‘Er is geen dwang in de godsdienst.’ ( : ) Het recht op godsdienstvrijheid en 
burgerlijke vrijheden in de islam” NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie 2017 (2): 165-177. 
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daar staan teksten tegenover over het respect van andere religies en het verbod om deze religies 
of diens aanhangers te beledigen. 
Als het gaat om de positie van tot de islam bekeerde vrouwen schrijft Vroon-Najem19: 
‘veranderingen op gebied van kleding, voedsel, het zich onthouden van alcohol of omgang met 
de andere sekse, waren vaak een verrassend korte weg naar het stempel “buitenlander”.’ 
Bekeerde moslima’s kunnen dan te maken krijgen met vormen van discriminatie waar ze eerder 
niet mee geconfronteerd werden.20 Volgens Vroon-Najem zijn ze hier vaak verbaasd over: er is 
opeens verschil in hoe mensen hen behandelen, bijvoorbeeld wanneer ze willen solliciteren of 
wanneer mensen ervan uitgaan dat ze slecht Nederlands spreken. 

.   Alleen kennis over gevolgen bedreigingen in het algemeen 

Aangezien heel weinig bekend is over het voorkomen van bedreigingen na bekering of 
geloofsverlaten, valt er ook niet veel te zeggen over de gevolgen daarvan. Wel weten we dat 
dreiging om slachtoffer te worden van criminaliteit kan leiden tot een onveilig gevoel. Over 
onveiligheidsbeleving is veel geschreven. Zo legt Rader uit dat de dreiging om slachtoffer te 
worden uit drie componenten bestaat.21 Er is allereerst een emotioneel aspect: de angst voor 
misdaad. Uit de Veiligheidsmonitor /  blijkt dat % van de Amsterdammers die in het 
jaar voorafgaand aan bevraging slachtoffer werden van (bedreiging met) geweld zich vaak 
onveilig voelt, tegenover % van de Amsterdammers die nergens slachtoffer van werden. Het 
tweede element is het cognitieve aspect een inschatting van de hoogte van het risico. Uit 
dezelfde Veiligheidsmonitor blijkt dat % van de Amsterdammers die in het jaar voorafgaand 
aan bevraging slachtoffer waren van (bedreiging met) geweld, de kans (heel) groot schat om 
slachtoffer te worden van mishandeling. Dat percentage is onder deze slachtoffers hoger dan 
onder slachtoffers van andere uitgevraagde delicten (uiteenlopend van % tot %) en onder 
mensen die nergens slachtoffer van werden ( %).22 De derde component gaat over gedrag: de 
zaken die mensen niet doen uit angst voor slachtofferschap. Dit kan er toe leiden dat mensen 
minder durven en hun gedrag aanpassen: zij beperken hun activiteiten en maken niet volledig 
gebruik van hun fysieke omgeving.23 Deze gedragsaanpassing kan vervolgens hun sociale 
interacties maar ook de mate van lichaamsbeweging beïnvloeden en kan daarmee leiden tot een 
slechtere mentale en fysieke gezondheid. Ross voegt daaraan toe dat mensen die bang zijn 
slachtoffer te worden een slechtere gezondheid rapporteren, niet alleen omdat zij weinig 

                                                                    
19 Vroon, V. E. ( ). Sisters in Islam. Women’s conversion and the politics of belonging: A Dutch case study. Dissertatie: 

Universiteit van Amterdam. https://pure.uva.nl/ws/files/ / _thesis.pdf  
20 Zie ook: Geelhoed, F., R. Staring & B. Schuurman ( ), ‘Understanding Dutch converts to Islam: On turbulent 

trajectories and (non-) involvement in jihadist movements’. ICCT Research Paper. 
https://icct.nl/publication/understanding-dutch-converts-to-islam-on-turbulent-trajectories-and-non-involvement-
in-jihadist-movements/ 

21 Rader, N. E. ( ). The Threat of Victimization: A Theoretical Conceptualization of Fear of Crime. Sociological 
Spectrum, ( ), – . https://doi.org/10.1080/02732170490467936 

22 In deze verkenning is niet gecontroleerd voor eventuele interveniërende variabelen, waardoor niet zonder meer kan 
worden gesteld dat er een causaal verband is tussen ervaren slachtofferschap enerzijds en onveiligheidsgevoelens en 
angst voor slachtofferschap van mishandeling anderzijds.  

23 Keane, C. ( ). Evaluating the Influence of Fear of Crime as an Environmental Mobility Restrictor on Women's 
Routine Activities. Environment and Behavior, ( ), – . https://doi.org/10.1177/0013916598301003 
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lichaamsbeweging hebben (zij lopen relatief weinig) maar ook vanwege de psychische stress die 
zij ervaren door angst.24 

.   Waarschijnlijk weinig aangiftes en meldingen 

Na het meemaken van bedreiging kan men eventueel melding of aangifte doen bij de politie. Bij 
een melding wordt de politie op de hoogte gesteld van het strafbare feit, bij een aangifte wordt 
verzocht om over te gaan tot strafvervolging.25 De vraag of bedreiging na geloofsverlating of 
bekering wordt gemeld of aangegeven bij de politie, kan niet beantwoord worden met 
bestaande cijfers. De politie beschikt niet over dergelijke specifieke cijfers en in 
slachtofferenquêtes worden specifieke vormen van bedreiging niet uitgevraagd. Cijfers die er 
wel zijn, schetsen een beeld van meldings- en aangiftebereidheid van meer algemene delicten 
waarvan mensen die in de Veiligheidsmonitor (een tweejaarlijks bevolkingsonderzoek naar 
veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap) aangaven slachtoffer te zijn geworden.26  
 
In  gaf % van de ondervraagde Nederlanders die slachtoffer werden van een delict aan 
daar een melding van te hebben gemaakt.27 Er zijn (sterke) verschillen naar delictstype: het 
meldingspercentage voor geweldsdelicten en vermogensdelicten is %, voor vandalisme is dat 

%. Binnen geweldsdelicten is het meldingspercentage voor mishandeling %, voor 
bedreiging % en voor seksuele delicten %. In het algemeen is de meldingsbereidheid in de 
regio Amsterdam lager dan landelijk. 
 
De aangiftecijfers zijn met % (in ) over alle delictstypen lager dan de meldingscijfers en de 
verschillen naar delictstype zijn groter: % van de geweldsdelicten werd aangegeven, % van 
de vermogensdelicten en % van de vandalismedelicten. Dat de aangiftebereidheid voor 
vermogensdelicten het hoogst is, is (deels) te verklaren doordat een aangifte nodig kan zijn om 
een schadevergoeding te ontvangen van de verzekering. Voor de geweldsdelicten zijn de 
aangiftepercentages % voor mishandeling, % voor bedreiging en % voor seksuele 
delicten. De melding/aangifte ratio (het percentage meldingen dat opvolging krijgt in een 
aangifte) is bij bedreiging met nog geen % het laagst van alle delictssoorten, tegenover % 
gemiddeld. 

.   Andere problemen na bekering of geloofsverlating 

Op een aantal onderzoeksvragen vinden we weinig antwoorden in de bestaande literatuur, maar 
over problemen bij bekering of geloofsverlaten is wel het een en ander bekend. Het belangrijkste 
waar deze studies op wijzen is het risico op eenzaamheid en/of vervreemding. Zo laat Vroon-
Najem zien dat eenzaamheid het grootste probleem is onder tot de Islam bekeerde vrouwen: na 

                                                                    
24 Ross, C.E. ( ) ‘Fear of victimization and health’, Journal of Quantitative Criminology  ( ): - . https://doi-

org.vu-nl.idm.oclc.org/ . /BF   
25 Politie (datum onbekend). Wat is het verschil tussen een aangifte en een melding? Geraadpleegd op  januari  via 

https://www.vraaghetdepolitie.nl/politiewerk-en-boetes/aangifte-of-melding/wat-is-het-verschil-tussen-een-
aangifte-en-een-melding.html.  

26 Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is te vinden via http://www.veiligheidsmonitor.nl/ .  
27 Akkermans, M. ( ). Melding en aangifte van veelvoorkomende criminaliteit. Den Haag: Centraal Bureau voor de 

Statistiek. 
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de bekering krijgen zij veel positieve aandacht van geloofsgenoten, maar voelen zij zich vaak 
alleen.28 Er kunnen immers grote verschillen bestaan tussen de omgeving van mensen die als 
moslim zijn opgegroeid, en mensen die pas later moslim zijn geworden. Daarbij kunnen 
familieleden van bekeerde moslima’s zich schamen en om die reden niet meer met hen gezien 
willen worden. De ervaring met deze twee mechanismes kan leiden tot een gevoel van 
vervreemding.29  
 
Ook voor andere groepen is eenzaamheid een groot risico. Dit geldt vooral voor personen die uit 
hechte geloofsgemeenschappen stappen en meer in het bijzonder voor ex-leden van sektarische 
bewegingen. Matthews en Salazar leggen uit dat personen die uit sektarische bewegingen 
stappen depressie, rouw, verlies en angst kunnen ervaren na het verlaten, maar dat ook hun 
kinderen te maken krijgen met problemen. Hun persoonlijkheid is in de beweging gevormd, 
aanpassing aan het leven daarbuiten is vaak lastig.30  
 
Sociaal isolement in relatie tot religie 
We hebben geen vergelijkbare cijfers voor Amsterdam maar we kunnen wel kijken naar de 
relatie tussen sociaal isolement en religie of levensbeschouwing. Amsterdammers die zich 
verwant voelen met een religie of levensbeschouwing ervaren over het algemeen even vaak 
sociaal isolement als gemiddeld ( %).31 Voor personen die zich verwant voelen met het 
katholicisme is dit aandeel lager ( %), onder protestanten gemiddeld en onder moslims iets 
hoger ( %). Er zijn met andere woorden verschillen in de mate van ervaren eenzaamheid tussen 
personen van verschillende levensbeschouwelijke groepen, maar er is geen verband tussen 
verwantschap met religie in het algemeen en sociaal isolement. 
 
Wel zien we verschillen als we kijken naar de frequentie van het bezoek van een gebedshuis: 
gelovigen die wekelijks een gebedshuis bezoeken ervaren iets vaker sociaal isolement dan 
degenen die dit zelden of nooit doen. Onder moslims zien we echter dat degenen die zelden naar 
de moskee gaan zich vaker sociaal geïsoleerd voelen dan degenen die wekelijks naar de moskee 
gaan. Bij gebrek aan verdere gegevens is het lastig om deze verschillen te duiden. Het zou er wel 
op kunnen wijzen dat de moskee voor moslims een belangrijke rol speelt in de sociale contacten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
28 Vroon, V. E. ( ), zie boven. 
29 Geelhoed, F., R. Staring & B. Schuurman ( ), ‘Understanding Dutch converts to Islam: On turbulent trajectories 

and (non-) involvement in jihadist movements’. ICCT Research Paper. https://icct.nl/publication/understanding-dutch-
converts-to-islam-on-turbulent-trajectories-and-non-involvement-in-jihadist-movements/ 

30 Matthews, C. H.& C. F. Salazar ( ), ‘Second-Generation Adult Former Cult Group Members’ Recovery 
Experiences: Implications for Counseling’, International Journal for the Advancement of Counselling  ( ): – . 
https://doi.org/ . /s - - -  

31 OIS ( ), Staat van de Stad X, https://data.amsterdam.nl/publicaties/publicatie/de-staat-van-de-stad-amsterdam-
x/c b a- f - af- a-e ae e / 
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Figuur .   Aandeel Amsterdammers dat zich sterk sociaal geïsoleerd voelt naar levensbeschouwing en 

frequentie bezoek gebedshuis,  (procenten) 

 
 Bron: OIS/ SvdS X 
 
Er bestaan in Nederland en elders (online) groepen van lotgenoten. De behoefte hieraan 
verschilt. Vliek laat zien op basis van interviews met personen die de islam hebben verlaten dat 
de behoefte aan lotgenotencontact groter is in het Verenigd Koningrijk dan in Nederland.32 Een 
van de redenen is dat deze personen in Nederland vaker aangeven dat zij zich niet willen 
profileren als ‘ex-moslims’ omdat zij zich niet willen identificeren met tegenstanders van de 
islam. Dit mechanisme verklaart volgens van Nieuwkerk ook waarom sommige personen die de 
islam hebben verlaten, vooral als dit al enige tijd geleden is gebeurd, niet voor de zoveelste keer 
hun verhaal willen doen omdat zij hun voormalige geloofsgemeenschap niet willen schaden.33 
 
  

                                                                    
32 Maria Vliek ( ) ‘It’s Not Just about Faith’: Narratives of Transformation When Moving Out of Islam in the 

Netherlands and Britain, Islam and Christian–Muslim Relations  ( ): - . 
https://doi.org/ . / . .   

33 Van Nieuwkerk, K. ( ), ‘Introduction’, in K. van Nieuwkerk (ed.) Moving in and out of Islam. Austin: University of 
Texas Press: - . 
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  Experts aan het woord 

Op basis van de tien gesprekken die wij hebben gevoerd met de experts komen in dit hoofdstuk 
de drie eerste deelvragen van het onderzoek aan de orde, namelijk: 
 Welke problemen ervaren Amsterdammers die zich bekeren of hun geloof verlaten in termen 

van sociale contacten en maatschappelijke participatie? 
 Hoe vaak komen bedreigingen voor? 
 Zijn er groepen die relatief veel met bedreigingen te maken hebben? 
De andere deelvragen zijn nauwelijks besproken in de gesprekken met de experts. Een paar 
opmerkingen over de vragen (over de gevolgen van bedreigingen, gezochte hulp en aangiftes en 
meldingen) komen in de laatste paragraaf kort aan bod. 

.   Geen cijfers bekend over bekeringen en geloofsverlaten in Amsterdam 

Aan de experts hebben we steeds gevraagd om een inschatting te maken van hoe vaak bekering 
of geloofsverlaten voorkomt. Zij doen dit vanuit verschillende perspectieven: als kenner van een 
geloofsgemeenschap of van een kerk of moskee, of vanuit organisaties die hulp bieden aan 
mensen die zich bekeren of het geloof verlaten. De antwoorden variëren van ‘heel veel’ tot 
specifieke aantallen, zoals ‘zo’n ’ of ‘elke week een bekeerling’. Een van de geïnterviewden 
legt uit dat bij sommige christelijke kerken op lokaal niveau het aantal dopen wordt bijgehouden, 
waarbij volwassendopen een indicatie kunnen geven van bekeringen. Als iemand binnen het 
christendom echter verandert naar een andere stroming, hoeft men niet opnieuw te worden 
gedoopt. Voor die gevallen bieden doopcijfers dus geen uitkomst. Ook de vraag naar de 
frequentie van het verlaten van geloofsgemeenschappen leidde niet tot concrete antwoorden. 
Een aantal gaf aan dat het actief verlaten van hun geloofsgemeenschap of bekering tot een 
andere religie niet veel voorkomt maar het lijkt er op dat geleidelijke verwatering van een religie 
wat vaker voorkomt. Cijfers over bekeringen en geloofsverlaten worden met andere woorden 
niet bijgehouden en het is dan ook niet mogelijk om inzicht te kijken in de concrete omvang van 
bekeringen en geloofsverlaten in Amsterdam. 

.   Gevallen van bedreigingen en geweld bekend, maar zeldzaam 

Op de vraag hoe vaak bedreigingen tot (fysiek) geweld voorkomen komt uit de meeste 
interviews het antwoord dat deze zeldzaam zijn. De beperkte aantallen zijn overigens geen 
reden om bedreigingen bij bekering of geloofsverlaten te bagatelliseren: voor alle experts is 
duidelijk dat elke bedreiging er een te veel is. De experts kennen dergelijke voorbeelden van 
negatieve gevolgen van bekering of geloofsverlaten. Om daar meer grip op te krijgen hebben wij 
uit alle gesprekken met de experts een lijst gemaakt van deze casussen. Dit heeft een lijst 
opgeleverd van  concrete gevallen van negatieve reacties op bekering of geloofsverlaten. Dit 
zijn, op twee na, casussen uit tweede hand. Verreweg de meeste gevallen hebben 
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plaatsgevonden in Amsterdam, maar sommige daarbuiten of zelfs in het buitenland. De precieze 
omstandigheden waren in de gesprekken niet altijd goed te achterhalen. 
 
Acht van deze  casussen betreffen gevallen van bedreiging tot geweld of daadwerkelijk 
geweld, en van vijf weten wij dat zij in Amsterdam hebben plaatsgevonden: 
 een persoon met een islamitische achtergrond die na bekering tot het christendom bedreigd 

werd door zijn vader die appte: ‘ik kom met een pistool’; 
 een jongere die in elkaar is geslagen omdat zijn moeder zich bekeerd had tot het christendom 

vanuit een islamitische achtergrond; 
 een jongere, niet-gelovig opgevoed door ouders met een islamitische achtergrond, die 

gepest werd door andere kinderen op school, geslagen werd en gedwongen om Koranverzen 
op te zeggen; 

 een persoon met een islamitische achtergrond, betrokken bij een kerk met veel bekeerlingen, 
die rouwkransen thuis kreeg met daarbij briefjes ‘Jij gaat dood’;  

 bommeldingen bij een kerk omdat daar personen met een islamitische achtergrond gedoopt 
worden. 

 
De overige casussen betreffen vooral gevallen van discriminerende opmerkingen en ongelijke 
bejegening. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van een vrouw van wie de ouders, die niet 
gelovig zijn, niet aanwezig wilden zijn bij de doop van hun dochter omdat ze er niet achter 
stonden dat zij naar ‘zo’n achterlijke kerk’ zou gaan. Een ander voorbeeld is dat van een 
bekeerling tot de islam die van familie expres varkensvlees op het bord kreeg. Er zijn ook een 
paar voorbeelden van mensen die bang zijn voor geweld of uitsluiting, zoals een predikant die 
iemand met een islamitische achtergrond doopte die op dat moment moest huilen en zei: ‘als dit 
uitkomt, ga ik eraan.’ 

.   Uiteenlopende meningen over kwetsbare groepen voor bedreigingen 

Uit de gesprekken komt het beeld naar voren dat personen die zich bekeren tot de islam of die 
de islam verlaten kwetsbaar zijn voor bedreigingen. De meeste gevallen van negatieve reacties 
die de experts aandragen betreffen dergelijke situaties. Daarbij moeten we in acht nemen dat 
incidenten die voormalige moslims waren overkomen de aanleiding waren voor het huidige 
onderzoek. Dit was ook bij de meeste experts bekend en kan geleid hebben tot een focus op de 
islam tijdens de interviews. In de gesprekken hebben we steeds wel de vragen over negatieve 
reacties breder getrokken dan alleen over de islam. 
 
Al ging het bij het benoemen van groepen die kwetsbaar zijn voor bedreigingen vaak over de 
islam, de meningen zijn verdeeld als het gaat om de vraag wat er precies speelt. Een van de 
experts sprak in dit verband van een ‘tunnelvisie’ (zie citaat hieronder). Een andere expert die 
veel mensen kent die de islam hebben verlaten ziet dit beeld vooral als een focus van de media 
maar herkent het beeld niet dat mensen die de islam hebben verlaten bedreigd zouden worden. 
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Voor andere experts is er daarentegen een structureel probleem bij het verlaten van de islam. 
Het zou volgens hen per definitie problematisch zijn om de islam te verlaten vanwege 
theologische interpretaties en culturele gebruiken. Dit is het standpunt van een theoloog die de 
islam heeft bestudeerd en van christelijke religieuze leiders die veel te maken hebben met 
bekeerlingen met een islamitische achtergrond. Twee van hen citeren we hieronder; deze 
opvattingen zijn onder een paar andere experts en ervaringsdeskundigen een aantal keer 
teruggekomen. 
 

 
 
Zij zien hierbij wel verschillen tussen groepen binnen de islam, maar zijn ze het niet met elkaar 
eens over welke groepen vooral kwetsbaar zouden zijn. Zo zegt de een dat Marokkaanse 
Nederlanders kwetsbaar zijn voor bedreigingen terwijl een ander deze groep juist niet noemt. 
Een factor die hierbij door twee experts is genoemd is dat voor sommige groepen religieuze en 
culturele scheidslijnen samenvallen. Deze experts geven aan dat in die gevallen bekering of 
geloofsverlaten lastiger is, zeker voor mensen die verbonden willen blijven met de groep. 
Bekeerlingen en geloofsverlaten hechten soms juist wel aan de culturele verbondenheid, maar 
hun keuze kan door anderen in de gemeenschap worden ervaren als afstand van de groep omdat 
de culturele identiteit ook verbonden is met de religie van de meerderheid. 
 
Specifieke situatie van vluchtelingen 
Wel komen vluchtelingen die de islam verlaten – zowel degenen die zich bekeren tot een ander 
geloof als degenen die atheïst zijn geworden – in verschillende gesprekken naar voren als een 
kwetsbare groep. In de beleving van twee experts bekeren zij zich relatief vaak; zij hebben 
relatief weinig te maken met de sociale controle van directe familie of een bredere 
gemeenschap. Tegelijk kunnen zij juist bedreigingen ervaren binnen asielzoekerscentra (azc) 
door andere vluchtelingen of bedreigingen krijgen via social media vanuit het land van herkomst. 
 

Er is sprake van een tunnelvisie: het beeld ontstaat dat 
het verlaten van de islam tot problemen leidt. Maar de 
islamitische gemeenschap is heel groot, heel divers. De 
ene vader of moeder gaat heel ontspannen met de keuzes 
van hun kinderen om, anderen niet. 

Media framen dat mensen die uit de 
islam stappen worden bedreigd. Maar 
dat is een keuze van de media. Ik ken 
geen gevallen van bedreigingen na het 
verlaten van het geloof. 

joodse religieuze leider biedt hulp aan personen die de 

islam hebben verlaten 

In de islam is het een heel groot 
probleem als je afvallig wordt. In de 
koran gaat het over de gemeenschap 
vaarwel zeggen, daar staat de 
doodstraf op. 

Op moment dat [Iraniërs] zich laten dopen wordt het niet 
gefotografeerd. Hun foto’s mogen niet op social media. 
Want op moment dat die mensen zich bekeren tot het 
christelijk geloof, gaan ze problemen krijgen. Dan vrezen ze 
ook echt voor hun leven. Zelfs in Nederland. 

christelijke religieuze leider christelijke religieuze leider 
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Incidenten in AZC’s waren een van de aanleidingen voor het onderzoek. We hebben daar 
verschillende experts naar gevraagd, de media-artikelen hierover doorgenomen en contact 
gehad met het COA. In de media worden geen gevallen in Amsterdam genoemd. Een van de 
experts heeft ons verteld over een persoon, bekeerd tot het christendom vanuit de islam, die op 
die grond slecht bejegend wordt door andere vluchtelingen in het azc in Amsterdam. Het COA 
geeft aan geen signalen te hebben over incidenten binnen het Amsterdamse azc. 
 
Verschillen tussen mannen en vrouwen 
Als het gaat om mensen die zich tot de islam bekeren lijken vooral vrouwen kwetsbaar, zeker 
wanneer zij een hoofddoek gaan dragen. ‘Dat roept weerstand op’, legt een expert uit. Daarbij 
geldt bovendien: ‘hoe meer je in de openbare ruimte bent, hoe meer het gebeurt.’ Deze expert 
heeft dit zelf ervaren en kent verschillende voorbeelden van bekeerde moslima’s die negatieve 
opmerkingen krijgen, worden uitgescholden of bedreigd door onbekenden in de openbare 
ruimte. Dat zou minder gelden voor mannen: bij hen de keuze om een het dragen van een baard 
vanuit religieuze overwegingen door anderen ook als ‘trendy’ kan worden ervaren. Bekeerde 
islamitische mannen hebben het volgens dezelfde expert ook minder lastig met hun familie. 
 
Ook een andere expert ziet verschillen tussen mannen en vrouwen, in dit geval bij bekering tot 
het christendom vanuit de islam. In zijn kerk zijn er vooral mannelijke bekeerlingen, wat volgens 
hem samenhangt met het feit dat vooral vluchtelingen zich bekeren en onder vluchtelingen 
vooral mannen zijn. Volgens hem hebben ‘mannen minder problemen omdat ze redelijk 
zelfstandig zijn’. Vrouwen zijn hier vaker in familieverband en ervaren meer druk van de 
omgeving bij hun bekering. 
 
Bedreigingen bij familieruzies 
Een van de geïnterviewden stelt dat niet de kenmerken van gemeenschappen een rol spelen bij 
negatieve reacties, maar de sociale vaardigheden van de betrokken individuen, vooral binnen het 
gezin. Hij omschrijft het als volgt:  
 

 
 
Ook een ander expert ziet dat zo: bedreiging of fysiek geweld komt voor bij ruzies binnen de 
familie, waarbij religie een rol kan spelen maar niet de enige factor is. 

.   Eenzaamheid en angst belangrijkste gevolgen; lotgenotencontact 
nuttig 

In de voorbeelden die zij kennen van negatieve reacties op bekering of geloofsverlaten zien de 
experts in veel gevallen eenzaamheid en angst. Het verlies van de sociale contacten binnen de 

Er zijn situaties waar het niet meer goed komt. Bij verlaten of bekering. Dat heeft ook te maken met de 
sociale competenties van de betrokkenen (ouders en kinderen). Het ligt niet echt aan het karakter van de 
gemeenschap, veel meer aan de individuen. 

joodse religieuze leider 



Onderzoek, Informatie en Statistiek             |           Bedreigingen bij bekering of geloofsverlaten 

    

geloofsgemeenschap is niet snel gecompenseerd. Het duurt vaak lang voordat nieuwe sociale 
contacten zijn opgebouwd. Mensen die hun geloof verlaten hebben ook vaak het idee dat zij de 
enige zijn die dit proces meemaken en het is niet altijd makkelijk om lotgenoten te vinden. 
Internet helpt daarbij wel. 
 
Verder is er sprake van angst. Die angst heeft te maken met de mogelijkheid voor negatieve 
gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor de ouders en kinderen. Het kan hierbij gaan om 
angst voor uitsluiting, voor onbegrip maar ook voor bedreiging of geweld. Dat laatste speelt 
vooral voor de personen van wie de experts weten dat zij bedreigd zijn. Aangezien hier weinig 
voorbeelden van bekend zijn kunnen we verder weinig zeggen over de gevolgen specifiek van 
bedreiging. 
 
Een ander gevolg voor mensen kan zijn dat zij niet de vrijheid voelen om naar hun geboorteland 
(of dat van hun ouders) te reizen, uit angst om daar geconfronteerd te worden met bedreigingen 
of fysiek geweld. Volgens een van de gesproken experts kunnen ze daar gevaar lopen.  
 
Aangiftes en meldingen 
De vraag welke acties personen ondernemen nadat zij bedreigingen hebben meegemaakt, waar 
zij hulp zoeken, en wat mogelijke belemmeringen zijn voor het doen van aangifte of melding zijn 
gelet op het kleine aantal voorbeelden van bedreigingen weinig aan de orde geweest in de 
gesprekken. Van de vijf casussen van bedreigingen die in Amsterdam hebben plaatsgevonden en 
eerder zijn beschreven is in twee gevallen (de laatste twee) aangifte gedaan, in de andere 
gevallen niet. 
 
Een van de experts kent iemand die aangifte heeft gedaan van bedreigingen en heeft zelf ook 
aangifte gedaan. Daarbij was het contact met de politie goed en is de dader ook gevonden. De 
expert is tevreden over hoe dit proces is verlopen. Een andere expert geeft daarentegen aan dat 
hij zelf afraadt om aangifte te doen: 
 

 
 
Contact met lotgenoten 
Lotgenotencontact, binnen de nieuwe geloofsgemeenschap of onder gelijkgestemden, wordt 
door de meeste experts gezien als de meest reële en effectieve manier om hulp te bieden. Dat 
heeft er ook mee te maken dat als bekering tot negatieve reacties leidt met name binnen het 
gezin, vaak sprake is van andere spanningen tussen een kind en de ouders. In die gevallen kan 
professionele hulp versnipperd zijn. Zo zijn twee experts betrokken bij het regelen van opvang 
voor bekeerlingen die niet meer thuis kunnen verblijven vanwege conflicten met hun familie, 
waarbij de bekeerlingen worden begeleid door mensen die zich zelf hebben bekeerd. In een van 

Ik stuur niet op aangifte persoonlijk, ik vind dat mijn rol niet: ik faciliteer en begeleidt mensen in hun 
persoonlijk proces. Ik ben voorzichtig omdat ze vanuit hun thuisland bang zijn voor de overheid. En met de 
aangifte wordt niet zoveel gedaan maar je bent wel uit de kast gekomen en dat kan gevaarlijk zijn. Als je 
dan je zaak niet hard krijgt, is het ook lastig en de bewijslast is lastig. 

christelijke religieuze leider 
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de gesprekken, waarbij het ging over jonge vrouwen die zich bekeren tot de islam, werd het zo 
toegelicht:  
 

 
 
 

Hulpverlening aan de meisjes door de vrijwilligers is belangrijk, want zij [de vrijwilligers] hebben de 
zoektocht ook zelf gedaan, ze hebben ervaring, ze kunnen meepraten over het geloof en over de band 
met de familie en kunnen mediator zijn. Die meisjes zullen dus niet naar [GGZ] of de huisarts gaan, dat 
voelt niet vrijblijvend.  

bestuurslid organisatie, biedt 

hulp aan bekeerlingen 
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  Ervaringsdeskundigen aan het woord 

We zijn in gesprek gegaan met twaalf ervaringsdeskundigen: mensen die een geloof hebben 
verlaten of zich bekeerd hebben tot een ander geloof. De groep is zeer divers qua leeftijd en 
geslacht, maar vooral in de veranderingen die zijn doorgemaakt (zie figuur . ). Daarbij zijn de 
godsdiensten en levensbeschouwingen weergegeven zoals door de respondenten zelf verwoord. 
In de interviews is niet specifiek gevraagd naar stromingen binnen religies.  
 
Figuur .  Overzicht respondenten* 

 

 

 

 
In dit hoofdstuk gaan we voornamelijk in op de vraag in hoeverre personen die hun geloof 
hebben verlaten of zich hebben bekeerd te maken hebben met negatieve reacties, waaronder 
bedreigingen. Verder gaan we in op aanvullende inzichten uit de interviews. Een van deze 
inzichten is dat de ervaringen sterk afhankelijk zijn van hoe hecht en gesloten de gemeenschap is 
waar men vandaan komt. Daarnaast zijn er belangrijke verschillen met betrekking tot hoe de 
familie met de keuze om is gegaan.  
 
Bekering of geloofsverlating: waarom? 
In de interviews stonden het proces en de redenen voor bekering of het geloofsverlaten niet 
centraal, maar omwille van een schets van de context is daar wel over gesproken. De 
respondenten hadden diverse redenen om hun voormalige geloof te verlaten of zich te bekeren 
tot een (ander) geloof. Aanleidingen waren bijvoorbeeld twijfels over het voormalige geloof, een 
zoektocht naar antwoorden op vragen die tot dan toe onvoldoende of niet beantwoord werden 
of teleurstelling in het toenmalige geloof. Voor alle respondenten was de bekering of 
geloofsverlating een (soms langdurig) proces, soms van meerdere jaren. Er is niet sprake van één 
duidelijk moment van bekering of verlaten. Twee respondenten, beide voormalig Jehova’s 
Getuigen, hebben niet uit eigen beweging het geloof verlaten maar werden door de 
gemeenschap uitgesloten.  

Twee vrouwen die zich bekeerden van atheïst tot de islam. 
 

Een man die zich bekeerde van het katholicisme naar het orthodox 
jodendom. 
Een man die zich bekeerde van het (niet actief) christendom tot de islam. 
Een vrouw die zich bekeerde van het hervormd christendom naar de islam.  
Twee vrouwen die zich bekeerden van de islam tot het christendom. 

Twee mannen die uitgesloten zijn uit de Jehova’s Getuigen. 
Een vrouw die het orthodox jodendom verliet. 
Een vrouw die de islam verliet. 
Een man die het gereformeerd christendom verliet.  
 

religieus

niet religieus

religieus

religieus

niet religieus

religieus
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.   Negatieve gevolgen van de verandering 

. .   Reacties op de verandering 

Drempel om familie te vertellen over bekering of geloofsverlating, gevolgd door negatieve reacties  
De mensen die we hebben gesproken, zijn over het algemeen huiverig geweest om hun familie 
te vertellen over de verandering. De reactie van familie was in de meeste interviews het eerste 
waarover respondenten vertelden als het gaat om gevolgen van de bekering of geloofsverlating: 
die reactie is voor hen een belangrijk element van de verandering. Vooral omdat respondenten 
verwachtten dat de reacties niet positief zouden zijn en de beslissing niet zou zijn wat familie van 
hen verwachtte. Hierdoor vertelden sommige respondenten hun familie pas na lange tijd over de 
verandering. Toch hebben alle geïnterviewden hun familie en anderen om hen heen uiteindelijk 
verteld over hun keuze. 
 
Bijna alle respondenten geven aan dat de reacties vanuit de familie in eerste instantie negatief 
waren. De verandering van levensovertuiging stuitte op onbegrip of teleurstelling van familie 
omdat de nieuwe levensovertuiging vaak haaks stond op hun manier van leven. Ook komt het 
voor dat negatieve beeldvorming of vooroordelen over de nieuwe religie meespeelden in hoe 
familie reageerde. Vooral het zichtbaar uiten van een religie in hoe iemand zich kleedt, middels 
bijvoorbeeld traditionele joodse kleding of een hoofddoek, wekte negatieve reacties op. Maar 
ook het juist niet meer dragen van bepaalde kleding na het verlaten van een orthodoxe 
gemeenschap leidde tot negatieve reacties. In sommige gevallen hebben respondenten de 
nieuwe levensovertuiging of religie aanvankelijk dan ook niet zichtbaar geuit in het bijzijn van 
familie.  
 

 
 
Reacties van andere sociale contacten 
Met reacties van andere sociale contacten, zoals collega’s en vrienden, hebben de respondenten 
uiteenlopende ervaringen. Soms was er teleurstelling van contacten uit de oude gemeenschap. 
De oude gemeenschap probeert iemand dan bijvoorbeeld ‘binnenboord’ te houden of bidt voor 
de persoon in kwestie. Iets soortgelijks komt ook voor als men zich van geen religie naar een 
religie bekeert, zoals een man die zich bekeerde tot de islam (van niet-actief christen) heeft 
ervaren. Zijn vrienden vroegen hem: “Hoezo? Waarom doe je dat?” Daarover vertelt hij:  
 

Ik deed mijn hoofddoek af onder de 
carport als ik bij mijn ouders kwam. 

Ik heb een sterke mening, maar toen ik een spijkerbroek ging 
dragen was dat wel lastig. Ze waren teleurgesteld. Dat je niet 
voldoet aan de eisen. 

het orthodox Jodendom verlaten bekeerd tot islam 
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Ook kritiek uit de oude gemeenschap of sociale contacten komt voor. Zo kreeg een vrouw die 
zich bekeerde van de islam naar het christendom negatieve reacties op de school van haar 
kinderen. Andere moeders zeiden tegen haar: “Je mag niet zo lopen [zonder hoofddoek].” 
Daarnaast zijn er bij sommige respondenten mensen in de omgeving die liever niet willen dat de 
respondenten praten over hun bekering of geloofsverlating en wederom spelen er soms 
vooroordelen. Ook waren sociale contacten soms verbaasd over de bekering of geloofsverlating 
of waren er juist mensen in de omgeving van de respondenten die het al hadden verwacht en 
accepteerden.  
 
Voor sommige respondenten heeft de bekering niet alleen impact op henzelf, maar ook op hun 
naasten. Twee respondenten die de islam verlieten, vertellen dat hun kinderen op school 
negatieve reacties kregen op hun beslissing. Zij vertelden dat een van deze kinderen vanwege 
het geloofsverlaten van de moeder door een overblijfjuf een ‘slecht kind’ is genoemd, een ander 
kind kreeg (o.a. fysieke) straffen van een leerkracht en daarnaast kreeg een kind te maken met 
fysiek geweld van klasgenoten. Ook ouders van respondenten kregen soms te maken met boze 
reacties in de omgeving of kregen het gevoel zich niet meer te kunnen laten zien in het 
gebedshuis. 
 
Negatieve reacties van onbekenden vooral als religie zichtbaar is 
Vooral mensen die hun nieuwe religie zichtbaar maken door bijvoorbeeld kleding of andere 
uiterlijke kenmerken, krijgen reacties van onbekenden. Zo geeft een vrouw aan dat zij meer 
moeite heeft gekregen met solliciteren sinds zij een hoofddoek draagt. Sommige respondenten 
krijgen (sporadisch) negatieve reacties op straat, zoals naroepen of uitschelden. Van reacties op 
straat is niet altijd te zeggen of het een reactie is op de bekering of op de religie in het algemeen. 
Sommigen relateren de reacties aan maatschappelijke gebeurtenissen: een bekeerling naar het 
orthodox jodendom geeft aan wel eens te worden nageroepen als er spanningen zijn in het 
Midden-Oosten en een bekeerling naar de islam wanneer er aanslagen zijn geweest. 
Daarentegen is er soms juist ook positieve belangstelling voor iemands verschijning. Ook komt 
het voor dat men berichten ontvangt via social media van vreemden, naar aanleiding van de 
bekering. Een man die zich bekeerde tot de islam geeft aan dat mensen in het algemeen negatief 
praten over de islam maar dat hij zelf geen reacties heeft ontvangen in het openbaar. Hij zegt 
daarover: “Ik zie er ook niet echt uit als een moslim.” 
 
Negatieve reacties van onbekenden zijn er ook voor de respondenten die maatschappelijk actief 
zijn en daarbij laten weten dat zij hun geloof hebben verlaten of zich hebben bekeerd. Voor twee 
van onze respondenten (één bekeerd van het christendom naar de islam, één bekeerd van de 
islam naar het christendom) geldt dit: zij hebben telefonisch of via sociale media negatieve 

Op gegeven moment wou ik er echt voor gaan en ik dacht: ze gaan me wel steunen. Maar de meerderheid 
van de vrienden was van: ‘Niet doen, ga er niet naar toe.’ Maar dat is logisch, want als ik moslim word, dan 
wil ik niet meer naar feestjes enzo. (…) Het ging niet meer matchen. (…) Ik was wel een beetje in shock dat 
zij zo reageerden, want ik was heel close met hen, ik ken ze al jaren, het zijn mijn ‘besties’ zeg maar. 

bekeerd tot islam 
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reacties of bedreigingen gekregen en relateren dat aan het feit dat zij zichtbaar zijn. Zij geven 
aan dat deze (veelal anonieme) reacties voor anderen een reden zijn om hun bekering of 
geloofsverlaten niet in het openbaar bekend te maken. 
 
Bedreiging vooral ervaren in subtielere, niet-strafrechtelijke vorm 
Bijna alle respondenten hebben na hun bekering of geloofsverlating geen ervaring gehad met 
bedreiging in strafrechtelijke zin. Eén respondent, die de islam heeft verlaten, heeft wel 
bedreigingen in juridische zin ervaren. Ze heeft in reactie hierop haar huis beveiligd met 
camera’s, wordt altijd gebracht naar en gehaald van werk en heeft haar telefoonnummer 
veranderd. Deze respondent geeft aan dat zij zelf niet bang is, maar dat vooral haar kinderen 
zich zorgen maken om haar. 
 
Een andere respondent die de islam heeft verlaten, is niet bedreigd maar geeft aan wel op haar 
hoede te zijn met publieke uitspraken over haar bekering omdat dit gevolgen, zoals bedreiging, 
zou kunnen hebben. Een ander, bekeerd tot de islam, geeft aan zich niet zo snel bedreigd te 
voelen maar vertelde wel via social media berichten te hebben ontvangen met “Als ik je zie, dan 
weet je niet wat je te wachten staat.”  
 
De andere respondenten hebben geen bedreiging in juridische zin ervaren, maar wel situaties die 
emotioneel en sociaal dreigend kunnen voelen. Daarbij valt te denken aan het dreigen met of 
vrezen van verbroken contact (door iemand “emotionele manipulatie” genoemd) of vijandige 
reacties, uit de oude gemeenschap of op straat. Zo werd een man die zich bekeerde van het 
katholicisme naar het jodendom door zijn oude gemeenschap gezien worden als een “deserteur, 
een verrader” en kregen bekeerlingen tot de islam negatieve reacties op straat, zoals 
“landverrader”, die zij als bedreigend ervaren. Een van hen wijt dit aan het feit dat zij een 
hoofddoek draagt en blauwe ogen heeft.  

. .   Contact met familie en anderen uit de ‘oude gemeenschap’ 

Nadat met name de familie en anderen de eerste schok te boven waren gekomen, wisselen de 
ervaringen van de respondenten in hoe het contact met de familie en anderen is geworden. 
Sommigen hebben weer goed contact met de familie en/of anderen uit de voormalige 
(geloofs)gemeenschap, bijvoorbeeld omdat men wist dat iemand altijd al zoekende was, terwijl 
bij andere respondenten de banden (grotendeels) zijn verbroken.  
 
Herstel van contact duurt lang en vaak verandert het contact 
Bij respondenten waarvan het contact met de familie is hersteld, wisselt het hoe lang dit heeft 
geduurd. Bij sommigen herstelde het contact, maar duurde het lang voordat de omgeving de 
verandering volledige accepteerde of voordat er weer plezierig contact mogelijk was. Daarnaast 
is voor veel respondenten het contact weliswaar hersteld maar veranderd.  
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Zo is er bij sommigen acceptatie van de verandering maar wordt er niet (meer) over religie 
gesproken omdat het voor veel discussie zorgt of er wordt verzocht om niet over de nieuwe 
levensovertuiging te praten. Ook komt het voor dat de verandering niet helemaal is 
geaccepteerd maar het contact wel volledig is hersteld: 
 

 
 
Ook komt het voor dat respondenten nog contact hebben met hun familie en/of oude 
gemeenschap, maar dat dit contact gepaard gaat met vragen, opmerkingen of acties die duiden 
op enig onbegrip. Daarbij valt te denken aan vragen of men nog terugkeert naar de 
gemeenschap of het voorschotelen van voedsel dat respondenten vanwege religieuze 
overtuigingen niet willen eten.  
 
Daarnaast wordt het (herstelde) contact met de oude gemeenschap soms ervaren als anders dan 
voorheen. De manier van leven sluit niet meer op elkaar aan, waardoor het contact oppervlakkig 
kan blijven bestaan maar men toch uit elkaar groeit. Mensen spreken elkaar nog wel, maar 
bijvoorbeeld het niet kunnen delen van sommige feestdagen met elkaar wordt ervaren als een 
gemis. Voor twee respondenten die zich op jonge leeftijd hebben bekeerd tot de islam 
verwaterde het contact met vrienden doordat zij stopten met uitgaan en met het gebruik van 
middelen zoals alcohol: 
 

 
 
 

Naarmate de tijd, veranderde ik heel veel. Toen ik met die vrienden omging, ging het niet goed op school, 
geen goede band met mijn moeder. Ik had niet echt werk, niet serieus in het leven. Toen ik moslim werd, 
ging alles echt de goede kant op. Dat zag ze [mijn moeder] op een gegeven moment en toen begon ze na 
te denken. Dat duurde wel heel lang. 

bekeerd tot islam 

We zijn allebei sterke vrouwen die ons gelijk willen halen. Zij wil contact met haar dochter, ik wil contact 
met mijn moeder. We blijven elkaar zien. Er zijn die verschillen maar de bloedband, de familieband, staat 
op de eerste plek. 

islam verlaten 

Toen op gegeven moment bouwde het een 
beetje af, en toch zag ik: wow, dus het was 
eigenlijk best wel fake. Dat zij mij niet supporten 
in de keuze die ik maak. 

Wat je gewoon heel erg merkt is dat de meiden, 
ook al waren er kinderen, er bleef alcohol, de 
mannen en de vrouwen samen – dingen die ik 
op een gegeven moment niet meer wil. 

bekeerd tot islam bekeerd tot islam 
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Sommige contacten blijven verbroken na de bekering of geloofsverlating 
Voor sommige respondenten is er met (een deel van de) familie of anderen geen contact meer. 
Soms gaan daar pogingen aan vooraf om nog wel contact te hebben. Zo heeft een vrouw na haar 
bekering tot de islam haar ouders vier jaar niet gezien.  
 
Daarnaast komt het voor dat een huwelijk de verandering niet overleeft. Zo kon en wilde de 
toenmalige echtgenote van een respondent die zich bekeerde tot het orthodox jodendom niet 
mee in de verandering. Daarmee kan de impact op een gezin groot zijn: hoewel zijn kinderen 
aanvankelijk geïnteresseerd waren in zijn nieuwe religie, kreeg de teleurstelling van de scheiding 
de overhand. Met een aantal kinderen is er een goede band, maar met een aantal ook niet.  
 
De twee respondenten die uitgesloten werden van de Jehova’s Getuigen hebben niet of 
sporadisch contact met de oude gemeenschap (familieleden die nog Jehova’s Getuigen zijn en 
alle andere sociale contacten uit die gemeenschap). Een van hen zegt daarover: “Je mag blij zijn 
als ze hoi zeggen op straat.” Met hem wordt enkel nog contact gezocht bij belangrijke maar nare 
gebeurtenissen, zoals ziekte of overlijden. De ander vertelt:  
 

 
Beide respondenten benoemen dat contact alleen nog mogelijk is wanneer zij terugkeren naar 
de Jehova’s Getuigen. Een van de ex-Jehova’s Getuigen vertelt dat de uitsluiting een dubbele 
impact had op zijn kinderen: hij scheidde van zijn vrouw en werd daardoor uit de gemeenschap 
gesloten. De scheiding en uitsluiting zorgen voor een dubbele klap voor zijn kinderen. 
 
Tot slot komt het ook voor dat respondenten zelf geen contact meer willen met sommige 
mensen om hen heen. Zo vertelt een van de respondenten dat sommige familieleden haar 
dusdanig hebben gekwetst, dat zij zelf geen contact meer met hen wil.  

. .   Mentale gevolgen 

Eenzaamheid en vervreemding in een zoektocht naar jezelf 
Het voornaamste gevolg van de bekering of het verlaten van het geloof is volgens de 
respondenten de ervaren eenzaamheid. Soms is er sprake van letterlijke eenzaamheid, door het 
verliezen van sociale contacten. Maar er is ook sprake van vervreemding doordat men zich niet 
(meer) kan identificeren met mensen om zich heen. Mensen ervaren onbegrip vanuit de oude 
gemeenschap en hebben niet allemaal meteen nieuwe warme contacten met wie ze hun 
ervaringen kunnen delen. De bekering of geloofsverlating is een proces waar iemand zelf 
doorheen moet, het is een persoonlijk proces waarbij het moeilijk is om een gesprekspartner te 
vinden die het proces echt begrijpt. Bij sommigen blijft het gevoel van eenzaamheid, de 

Jehova's getuigen mogen alleen vriendschappen opbouwen binnen de gemeenschap. Bij een uitsluiting 
verliest men dus het contact met vrijwel alle sociale contacten die iemand heeft opgebouwd. Ook in mijn 
geval ben ik op het moment van mijn uitsluiting al mijn vrienden kwijtgeraakt en tevens het contact met 
één van mijn zussen en haar kinderen. Het grootste gevaar is dus een sociaal isolement. 

uitgesloten van Jehova’s Getuigen  
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vervreemding of de zoektocht naar zichzelf in een bepaalde mate aanwezig. Zij blijven zoekende 
of voelen zich nergens echt op hun plek. Een respondent zegt daarover:  
 

 
Op het moment dat iemand de keuze maakt van geloof te veranderen of uit een geloof te 
stappen, leidt dit ertoe dat diegene zichzelf opnieuw moet uitvinden. Veel van wat iemand heeft 
meegekregen gedurende zijn/haar jeugd staat op losse schroeven, waardoor je aan een 
zoektocht begint naar wie je bent, waar je hoort en hoe je nieuwe leven vorm te geven. Dit 
proces van jezelf opnieuw uitvinden kost tijd, en wordt soms als moeilijk ervaren. Zo dacht een 
van de respondenten soms: “Waar ben ik aan begonnen?” Bij sommigen, met name de 
respondenten die uit een gesloten gemeenschap zijn gestapt (het orthodox jodendom) of 
werden gezet (Jehova’s Getuigen), kan deze zoektocht schokkend zijn. De mogelijkheden die 
iemand ineens heeft, met name in een stad als Amsterdam (denk aan uitgaan, alcohol, drugs, 
seks), worden als heftig ervaren als je hier nooit eerder mee in aanraking bent gekomen. 
Sommige respondenten kregen het gevoel veel gemist te hebben. Ze gingen hierdoor “als een 
kip zonder kop door het leven rennen” om alles maar in te halen dat ze gemist hadden. 
 
Daarnaast hadden sommige respondenten in de zoektocht behoefte aan een plek voor zichzelf, 
bijvoorbeeld als zij nog bij hun ouders in huis woonden en zichzelf in een nieuwe religie 
verdiepten. Dit geheim houden wordt als zwaar ervaren. Een respondent die zich bekeerde tot 
de islam logeerde een jaar lang bij verschillende vriendinnen en wilde zo snel mogelijk iemand 
vinden om mee te trouwen om een plek te krijgen voor zichzelf.  
 
Schuldgevoelens, drankmisbruik, depressie 
Bij een deel van de respondenten is het contact met familie of vrienden niet hersteld. Het verlies 
van dit contact wordt door de respondenten als heftig ervaren. Soms wordt het contact niet 
hersteld vanuit onbegrip van de oude contacten voor de nieuwe levenswijze, soms omdat het 
contact niet toegestaan is vanuit de oude geloofsgemeenschap.  
 
Bij een deel van de respondenten heeft verandering die ze hebben doorgemaakt, geleid tot 
grotere mentale gevolgen. Sommige respondenten die uit een gesloten geloofsgemeenschap 
zijn gestapt hebben te kampen met een blijvend knagend gevoel van schuld, omdat ze een leven 
leiden dat niet overeenkomt met wat ze vanuit huis hebben meegekregen. Het gevoel niet aan 
de verwachtingen te voldoen en het gevoel de mensen om je heen teleur te stellen, heeft voor 
een aantal respondenten geleid tot psychische problemen. Tegelijkertijd voelen enkelen zich ook 
niet volledig thuis in hun ‘nieuwe’ wereld. Deze gevoelens in combinatie met een scala aan 
nieuwe mogelijkheden in het leven heeft bij sommigen tot persoonlijke gevolgen geleid zoals 
alcoholproblematiek en depressie. 

Je komt in een soort vacuüm terecht. Ik kan niet terug, ik wil niet meer leven in die wereld. Maar ik voel me 
ook ‘hier’ niet op mijn plek.” (…) Het is niet heel actief, maar meer een knagend gevoel. 

Uitgesloten van Jehova’s Getuigen  
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.   Positieve gevolgen: rust, acceptatie, nieuwe perspectieven en vrijheid 

Ondanks negatieve reacties overheerst blijdschap na bekering of geloofsverlating 
Alle personen die we hebben gesproken zijn achteraf blij met de bekering of (al dan niet 
vrijwillige) geloofsverlating en willen dit ook graag benadrukken. Het belangrijkste genoemde 
positieve gevolg van de bekering is dat mensen rust vinden in het leven. Dit lijkt in tegenspraak 
met de hiervoor besproken negatieve gevolgen, maar uiteindelijk overheerst het gevoel van 
respondenten dat zij acceptatie voelen van wie zij zijn, het gevoel hebben dat ze zichzelf hebben 
gevonden en dat zij zichzelf kunnen zijn binnen de nieuwe situatie/gemeenschap. Dit wordt ook 
wel omschreven als puzzelstukjes die in elkaar vallen. Een tweede punt dat naar voren komt in de 
gesprekken is dat de keuze leidt tot nieuwe perspectieven en dat het antwoorden geeft op 
vragen die men had. 
 

 
Een ander positief gevolg van de keuze is dat men vrijheid ervaart. Vooral respondenten die een 
vrij gesloten gemeenschap verlieten, ervaren vrijheid van doen en denken en vrijheid om keuzes 
te maken. Tot slot werkt de verandering voor sommigen door in belangrijke 
levensgebeurtenissen, zoals het vinden van de juiste studie of een (nieuwe) geliefde. In de 
gesprekken die we met de respondenten voerden, merkten we dan ook vaak dat er door deze 
positieve gevolgen een bepaalde rust en kalmte over respondenten kwam wanneer er gesproken 
werd over hun nieuwe religie of levensbeschouwing. 
 
Reacties vanuit de nieuwe gemeenschap vaak warm 
Meerdere respondenten die zich bekeerden tot een (andere) religie, kregen een warm welkom in 
een nieuwe geloofsgemeenschap. Als zij daarover praten, gebruiken zij woorden als “liefde” en 
“steun”. Ook zijn er in de nieuwe geloofsgemeenschap vriendschappen ontstaan. Niet iedereen 
ontving direct een enthousiast welkom in de nieuwe gemeenschap. Een van de respondenten 
kreeg vragen over waarom hij zich bij de orthodox joodse gemeenschap wilde aansluiten, met 
name van mensen die de oorlog hadden meegemaakt. Uiteindelijk is het contact goed gekomen. 
 
Mensen die uit een orthodoxe gemeenschap zijn gestapt of gezet zonder zich te bekeren naar 
een andere geloofsgemeenschap, ervaren voor zichzelf ongeloof over het verleden maar ook hun 
nieuwe contacten kunnen soms niet voorstellen dat zij in een vrij gesloten gemeenschap hebben 
geleefd:  
 

Je stapt als het ware uit een ruimte, en opeens sta 
je ergens op een heuveltop, je kijkt uit over een 
vergezicht, er openen zich mogelijkheden waar je 
niet bewust van was. Je perspectief verandert. 

Dat ik mezelf mag zijn. Dat ik van mezelf mag 
houden. Dat ik andere mensen kan vergeven 
door de kracht van God. 

bekeerd van islam naar 

christendom 
bekeerd van katholicisme naar 

orthodox jodendom 
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Voor een van de respondenten, die zich bekeerde van de islam naar het christendom, kwam het 
contact met de nieuwe geloofsgemeenschap voordat zij zich bekeerde. Zij werd in een 
persoonlijk moeilijke periode geholpen door de nieuwe geloofsgemeenschap. Zij kreeg bij de 
kerk het gevoel “gedragen te worden door liefde” en heeft zich toen bekeerd. “God zorgt altijd 
voor een plekje.” 

.   Hulp tijdens de verandering 

Lotgenoten zijn van groot belang 
De geïnterviewden geven aan dat hun sociale netwerk van belang was in de periode van hun 
geloofsverlaten of bekering, vooral als het voormalige netwerk geheel of deels wegvalt vanwege 
de keuze die iemand heeft gemaakt. Aangezien eenzaamheid naar voren komt als een belangrijk 
gevolg van de stap, is het belangrijk dat iemand mensen heeft om op terug te vallen. Lotgenoten 
hebben daarin een speciale rol. Voor mensen die niet hetzelfde hebben meegemaakt is het 
namelijk moeilijk te begrijpen hoe een geloofsverlater of bekeerling zich kan voelen, lotgenoten 
begrijpen dat wel: 
 

 
 
Binnen sommige religies zijn er georganiseerde groepjes voor bekeerlingen, waar men elkaar 
vindt. Maar ook voor mensen die een geloof verlaten, zijn er plekken waar zij lotgenoten vinden, 
zoals online groepen op sociale media. Lotgenotencontact is soms een meerwaarde ten opzichte 
van andere sociale contacten in een nieuwe geloofsgemeenschap. Mensen in de nieuwe 
geloofsgemeenschap zijn bijvoorbeeld opgegroeid met de religie waardoor bekeerlingen het 
gevoel hebben dat hun bekering niet goed wordt begrepen. Ook zijn sommige religies sterk 
verbonden aan specifieke culturen, waarmee een bekeerling zich niet per definitie identificeert 
en waardoor de geloofsbeleving met lotgenoten voor hen beter werkt. 
 
Anderzijds zijn bepaalde personen (geen lotgenoten) in de (al dan niet religieuze) nieuwe 
gemeenschap voor sommige respondenten wel degelijk erg belangrijk geweest. Dat kan 
bijvoorbeeld iemand zijn waarmee zij kennismaakten tijdens hun zoektocht en die hen 
inspireerde, iemand waaraan een respondent veel steun had of iemand die de eerste 

De nieuwe contacten die ik sinds mijn uitsluiting heb opgebouwd, kunnen maar nauwelijks geloven dat ik 
in het verleden een fanatieke gelovige ben geweest. 

Uitgesloten van Jehova’s Getuigen  

We hebben een nieuwe familie gecreëerd. (…) Je 
kan je eigenlijk nergens bij aansluiten, behalve bij 
elkaar. 

Mensen van mijn eigen roots. Ik wist niet dat ik 
iets miste, mensen waarin ik mezelf kon 
herkennen. Dat gevoel dat je met elkaar deelt, 
wat je hebt gevoeld. 

islam verlaten bekeerd tot islam 
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kennismaking was met de nieuwe religie. En hoewel sommige respondenten veel vrienden zijn 
verloren door hun verandering, hebben anderen de verandering juist door kunnen zetten door 
vrienden. Een van de respondenten vertelt dat hij het achteraf juist goed vindt dat hij het proces 
vooral alleen heeft doorgelopen. Dat heeft hem geholpen: 
 

 
De meeste respondenten hebben steun gezocht bij hun reeds bestaande netwerk, bij lotgenoten 
in het nieuwe netwerk of bij belangrijke andere personen in het nieuwe netwerk. Voor een aantal 
respondenten dat een orthodoxe/gesloten gemeenschap verlieten of daarvan werden 
uitgesloten, is het uiteindelijk nodig geweest om psychische hulp te zoeken als gevolg van de 
verandering.  
 
Wat zou voor andere bekeerlingen kunnen helpen en wat kan de gemeente betekenen? 
De respondenten denken dat lotgenotengroepen ook andere bekeerlingen of geloofsverlaters 
zouden kunnen helpen. Daarnaast denken zij ook aan meer professionele hulp. Daarbij valt te 
denken aan therapeuten met kennis over de problematiek en de impact die geloofsverlating of 
bekering kan hebben of aan een coach die helpt om vanuit een gesloten gemeenschap de “echte 
wereld” in te stappen. In beide gevallen gaat het om hulp die niet werkt vanuit het “normale 
kader” maar rekening houdt met de bekering of geloofsverlating. Tot slot geeft een van de 
respondenten het advies aan anderen om te laten zien dat je als persoon niet bent veranderd: 
 

 
Voor ervaringsdeskundigen blijkt het lastig om de vraag te beantwoorden wat de rol van de 
gemeente is in het bieden van steun rondom bekering of geloofsverlating. Een aantal keer wordt 
opgemerkt dat de gemeente niet zoveel kan doen.  
 

 
Desondanks noemen de respondenten ook een aantal punten waarop de gemeente eventueel 
wel iets zou kunnen betekenen. Zij denken hierbij aan steun en aandacht van de gemeente om 

Ik heb besloten die weg te gaan dus dan neem je het serieus. Je moet zelf door dat proces heen dat je de 
oude levenswijze achter je laat. 

Bekeerd van katholicisme naar orthodox jodendom 

Laat zien dat het jou gelukkig maakt en dat je niet veranderd bent. Veel ouders hebben de angst dat 
bekeerlingen zichzelf verliezen, dat je het doet voor anderen en niet voor jezelf. 

bekeerd tot islam 

Ook al zou er een ambtenaar of beleidsmedewerker zijn die iemand gaat begeleiden, met alle goede 
bedoelingen, dan nog kan je iemand niet vrijwaarden van dat soort [afkeurende, afwijzende, vijandige] 
reacties. 

Bekeerd van katholicisme naar orthodox jodendom 
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hulp te ondersteunen en eenzaamheid tegen te gaan. Dat kan door het organiseren van 
verbindingsgroepen of lotgenotengroepen of het beschikbaar stellen van ruimtes daarvoor en 
een erkenning of vergoeding van de gemeente voor de vrijwilligers (ervaringsdeskundigen) die 
bekeerlingen helpen. Tot slot zien een paar respondenten een taak voor de gemeente om 
voorlichting te geven over bekering, geloofsverlaten en vrijheid van levensbeschouwing, en het 
doen van onderzoek naar dit onderwerp.  
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Samenvatting en discussie 

Naar aanleiding van artikelen in de media over bedreigingen van christenen met een islamitische 
achtergrond en raadsvragen hierover heeft de burgemeester van Amsterdam opdracht gegeven 
voor onderzoek naar de omvang en aard van bedreigingen van bekeerde personen. De centrale 
onderzoeksvraag van dit onderzoek is als volgt geformuleerd:  

In hoeverre hebben personen die hun geloof verlaten of zich bekeren (ongeacht vanuit welke 
godsdienst en voor welk nieuw geloof of levensbeschouwing) te maken met bedreigingen in 
Amsterdam en welke gevolgen hebben deze bedreigingen voor hen?  

 
De onderzoeksvraag is uitgewerkt in een aantal deelvragen die wij hieronder als leidraad voor de 
samenvatting gebruiken. Om deze vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van 
verschillende onderzoeksmethoden. Allereerst is pragmatisch de bestaande literatuur over de 
onderzoeksvragen onderzocht en is gebruik gemaakt van cijfers uit enquêtes die inzicht kunnen 
geven in de problematiek in Amsterdam. Verder zijn tien gesprekken gevoerd met experts die in 
relatie staan tot de doelgroep van het onderzoek en rapporteren we over de persoonlijke 
ervaringen van  (oud) Amsterdammers die hun geloof hebben verlaten of zich hebben 
bekeerd. Met deze combinatie van methoden tonen we aan dat, hoewel de kennis beperkt is 
over dit fenomeen en bedreigingen na het verlaten van het geloof of bekering naar alle 
waarschijnlijkheid zelden voorkomen, het wel mogelijk is om inzicht te geven in de risicofactoren 
voor bedreigingen. 

Samenvatting 

Om de context van bekering en geloofsverlaten te schetsen, is het ten eerste belangrijk om te 
beseffen dat twee derde van de Amsterdammers zich niet verwant voelt met een religie of 
levensbeschouwing. In Amsterdam is de secularisatie sneller gegaan dan landelijk. Niet alle 
geseculariseerde personen hebben echter bewust een geloof verlaten, er kan ook sprake zijn van 
een geleidelijk proces waarbij de band met een geloofsgemeenschap en/of geloof langzaam 
verwatert.  
 
Onder de groep die wel gelovig is, zijn geen cijfers bekend over het aantal bekeringen of over het 
aantal personen dat hun geloof heeft verlaten. Wel zijn er landelijke cijfers met betrekking tot 
christenen en moslims: deze cijfers wijzen op een sterke en groeiende mate van kerk- en/of 
geloofsverlaten onder christenen terwijl dit niet lijkt op te gaan voor moslims. Cijfers over 
bekeringen naar het christendom hebben wij niet gevonden maar naar schatting zou , % à 

, % van alle Nederlandse moslims niet van huis uit met de islam zijn opgegroeid, oftewel 
bekeerd zijn.34 

                                                                    
34 Schuurman, B., P. Grol & S. Flower ( ), ‘Converts and Islamist Terrorism: An Introduction’,  ICCT Journal  (3). 

https://www.icct.nl/wp-content/uploads/ / /ICCT-Schuurman-Grol-Flower-Converts-June- .pdf  
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Hoe vaak komen bedreigingen na bekering of geloofsverlaten voor? 

Wanneer we uitgaan van de strafrechtelijke definitie van bedreiging kunnen we dit fenomeen 
niet kwantificeren: er bestaan voor Amsterdam, Nederland of voor vergelijkbare context geen 
cijfers over bedreigingen na bekering of geloofsverlaten. Onze gesprekken met experts leveren 
ook geen harde cijfers op maar we kunnen er uit opmaken dat bedreigingen tot (fysiek) geweld 
na bekering of geloofsverlaten zeer zelden voorkomen in Amsterdam. 
 
Als we het iets breder trekken komt uit de Veiligheidsmonitor dat % van alle Amsterdammers 
discriminatie ervaart vanwege religie of levensbeschouwing in /’ , dat , % geweld of 
agressief gedrag heeft ervaren in relatie tot discriminatie op grond van religie en , % 
bedreiging. Vooral moslims blijken discriminatie op grond van religie of levensbeschouwing 
bovengemiddeld veel te rapporteren. Bij al deze cijfers weten we niet of sprake was van bekering 
of geloofsverlaten maar deze gevallen zullen daar waarschijnlijk wel onder vallen. 
 
Gesprekken met de ervaringsdeskundigen geven ook geen inzicht in de omvang van bedreiging 
na bekering of geloofsverlating maar wel in de aard van het probleem. Daaruit blijkt dat 
bedreigingen vooral bestaan in subtielere, niet-strafrechtelijke vorm. Het gaat hierbij om 
situaties die emotioneel en sociaal dreigend kunnen voelen. Daarbij valt te denken aan het 
dreigen met of vrezen voor verbroken contact met familie of vijandige reacties van personen uit 
de oude gemeenschap of op straat. Concreet zijn in de gesprekken met experts en 
ervaringsdeskundigen vijf gevallen genoemd van bedreiging na bekering of geloofsverlaten die 
in Amsterdam hebben plaatsgevonden. Met een van de slachtoffers hebben wij een gesprek 
gevoerd. De kleine aantallen die worden genoemd zijn in geen geval aanleiding tot het 
relativeren van de problematiek. In de beperkte bekende gevallen schuilt ook een deel van de 
kwetsbaarheid van de groep die bedreigingen en andere negatieve reacties ervaart. 

Zijn er groepen die relatief veel met bedreigingen te maken hebben? 

Er zijn geen studies gevonden die specifiek het probleem van bedreigingen na bekering of 
geloofsverlaten adresseren. Dat maakt het identificeren van groepen die relatief veel te maken 
hebben met bedreigingen lastig. Zowel in de pragmatisch gezochte literatuur om antwoorden te 
formuleren op de onderzoeksvragen als in onze gesprekken met experts richt de discussie zich 
vooral op de vraag of personen die de islam verlaten of die zich bekeren tot de islam relatief veel 
te maken hebben met bedreigingen tot geweld. Uit de gesprekken met ervaringsdeskundigen 
komt het beeld naar voren dat personen die zich bekeren tot de islam of die de islam verlaten 
kwetsbaar zijn voor bedreigingen. De meeste gevallen van negatieve reacties die de experts 
aandragen betreffen dergelijke situaties. Er zijn geen cijfers die dit staven. Er is ook debat over 
de vraag of er een theologische basis is in de islam voor bedreigingen of zelfs doodstraffen bij 
geloofsverlaten. Volgens sommige theologen kunnen moslims bedreigingen en fysiek geweld 
baseren op religieuze teksten maar volgens andere theologen geldt dit niet. Er is op basis van de 
bestaande literatuur en cijfers dan ook geen eenduidig antwoord te formuleren op deze vraag.  
 
In onze gesprekken met experts en met ervaringsdeskundigen werden daarnaast andere 
groepen benoemd die mogelijk kwetsbaar zijn voor negatieve reacties en in sommige gevallen 
voor bedreigingen: vluchtelingen die de islam verlaten en vrouwen die zich bekeren tot de islam. 
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In de literatuur zagen we dat bijvoorbeeld vrouwen die zich tot de islam bekeren, te maken 
krijgen met vormen van discriminatie waar ze eerder niet mee geconfronteerd werden.35 Ook 
ervaringsdeskundigen die wij spraken en die hun nieuwe religie zichtbaar maken door 
bijvoorbeeld kleding of andere uiterlijke kenmerken krijgen, krijgen negatieve reacties van 
naasten maar ook van onbekenden. Negatieve reacties van onbekenden zijn er ook voor de 
respondenten die maatschappelijk actief zijn en daarbij laten weten dat zij hun geloof hebben 
verlaten of zich hebben bekeerd. 

Welke gevolgen hebben de bedreigingen voor sociale contacten en maatschappelijke 
participatie? 

Bij gebrek aan gegevens en onderzoek naar bedreigingen specifiek na bekering of 
geloofsverlaten valt eveneens niets te zeggen over de gevolgen daarvan. Alleen over de 
gevolgen van bedreigingen en dreiging van criminaliteit in meer algemene zin is het een en 
ander bekend. Daarbij is de hypothese te stellen dat bedreiging kan leiden tot gevoelens van 
onveiligheid (de angst voor misdaad), een hoge inschatting van risico op slachtofferschap en 
gedragsaanpassing (mijden van situaties), wat vervolgens kan leiden tot een slechtere mentale 
en fysieke gezondheid. 
 
Deze vraag kan ook beantwoord worden vanuit het perspectief van een bredere definitie van 
bedreigingen, oftewel ervaren bedreigingen en negatieve reacties van anderen op bekering en 
geloofsverlaten. Op basis van de literatuur en van onze gesprekken met experts en 
ervaringsdeskundigen komt naar voren dat eenzaamheid en vervreemding belangrijk risico’s 
vormen met betrekking tot sociale contacten en maatschappelijke participatie. Dit punt werken 
we hieronder verder uit. 

Welke actie(s) ondernemen personen nadat zij bedreigingen hebben meegemaakt: 
zoeken zij hulp, bij wie? Doen zij aangifte of melding, en waar? Wat zijn 
mogelijke belemmeringen hierbij? 

De vraag of bedreiging na geloofsverlating of bekering wordt gemeld of aangegeven bij de 
politie, kan niet beantwoord worden met bestaande cijfers. De politie beschikt niet over 
dergelijke specifieke cijfers en in slachtofferenquêtes worden specifieke vormen van bedreiging 
niet uitgevraagd. Cijfers die er wel zijn met betrekking tot meer algemene delicten tonen aan dat 
er relatief weinig melding of aangifte wordt gedaan na delicten van mishandeling en bedreiging 
vergeleken met andere delicten. We kunnen verwachten dat dit ook geldt voor de specifieke 
casus van bedreigingen na bekering of geloofsverlaten. 
 
In onze gesprekken met de experts en ervaringsdeskundigen werden meestal geen gevallen 
genoemd waarbij sprake was van bedreiging in strafrechtelijke zin. Van de vijf Amsterdamse 
casussen waar dat wel het geval was, is in twee gevallen aangifte gedaan. 

                                                                    
35 Vroon, V. E. ( ). Sisters in Islam. Women’s conversion and the politics of belonging: A Dutch case study. Dissertatie: 

Universiteit van Amterdam. https://pure.uva.nl/ws/files/ / _thesis.pdf;  
Geelhoed, F., R. Staring & B. Schuurman ( ), ‘Understanding Dutch converts to Islam: On turbulent trajectories and 

(non-) involvement in jihadist movements’. ICCT Research Paper. 
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Met alle experts en ervaringsdeskundigen is daarnaast gesproken over hulp in meer algemene 
zin bij negatieve reacties op bekering of geloofsverlaten. Zij benadrukken hoe belangrijk het is 
dat iemand familie en vrienden heeft om op terug te vallen. De meeste respondenten hebben 
steun gezocht bij hun reeds bestaande netwerk, bij lotgenoten in het nieuwe netwerk of bij 
belangrijke andere personen in het nieuwe netwerk. Voor een aantal respondenten die een 
orthodoxe en/of gesloten gemeenschap verlieten, is het uiteindelijk nodig geweest om 
psychische hulp te zoeken.  

Welke andere problemen ervaren Amsterdammers die zich bekeren of hun geloof 
verlaten in termen van sociale contacten en maatschappelijke participatie? 

Het belangrijkste risico dat in de literatuur, gesprekken met experts en met 
ervaringsdeskundigen naar voren komt is het risico op eenzaamheid of vervreemding na 
bekering of geloofsverlaten, en nog meer na negatieve reacties hierop. De ervaringsdeskundigen 
zijn over het algemeen huiverig geweest om hun familie te vertellen over de verandering. Bijna 
alle respondenten geven aan dat de reacties vanuit de familie in eerste instantie negatief waren, 
en soms leidde dit tot een (tijdelijke) breuk in het contact. De ervaringen die respondenten met 
ons hebben gedeeld zijn op dit punt in lijn met de uitkomsten van verschillende onderzoeken, 
met name kwalitatieve studies over bekering en geloofsverlaten. Met reacties van andere sociale 
contacten, zoals collega’s en vrienden, hebben de respondenten uiteenlopende ervaringen. Het 
verlies van de sociale contacten binnen de oude geloofsgemeenschap is niet snel 
gecompenseerd, ook niet in een nieuwe geloofsgemeenschap. Dit geldt vooral voor personen die 
uit hechte en gesloten geloofsgemeenschappen stappen. 
 
Verder is er volgens de experts en ervaringsdeskundigen met wie wij hebben gesproken sprake 
van angst onder mensen die hun geloof hebben verlaten of zich hebben bekeerd: angst voor 
uitsluiting, voor onbegrip maar ook voor bedreiging of geweld. Die angst heeft te maken met de 
mogelijkheid voor negatieve gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor de ouders en 
kinderen. Een ander gevolg voor mensen kan zijn dat zij niet de vrijheid voelen om naar hun 
geboorteland (of dat van hun ouders) te reizen, uit angst om daar geconfronteerd te worden met 
bedreigingen of fysiek geweld. 
 
De focus van dit onderzoek ligt op negatieve reacties op bekering en geloofsverlaten en hun 
meest ernstige vormen. Maar behalve negatieve reacties benadrukken de ervaringsdeskundigen 
met wie wij hebben gesproken ook de positieve gevolgen van hun bekering of (al dan niet 
vrijwillige) geloofsverlating. Zij vinden rust in het leven, zelfacceptatie en kunnen zichzelf zijn 
binnen de nieuwe situatie of gemeenschap. Ook vaak genoemd is de nieuwe ervaren vrijheid. 

Discussie 

We moeten concluderen dat we geen cijfermatig antwoord kunnen geven op de vraag in 
hoeverre personen die hun geloof verlaten of zich bekeren te maken hebben met bedreigingen. 
Nemen we de inzichten uit bestaand onderzoek en onze gesprekken met experts en 
ervaringsdeskundigen samen, dan kunnen we wel iets meer zeggen over de context waarin 
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negatieve reacties ontstaan op bekering en geloofsverlaten. Op basis van de informatie uit alle 
bronnen samen, lijken vier niveaus hierbij een rol te spelen:  

. het niveau van opvattingen of geloofsbeleving; 

. de kenmerken van een gemeenschap; 

. primaire relaties, met name tussen ouders en kinderen; 

. opvattingen in de samenleving. 
Op basis van de voorbeelden die zijn gegeven en de reflectie van experts en 
ervaringsdeskundigen zien we onderstaande factoren als een risico voor mogelijke bedreigingen 
of andere negatieve gevolgen. Er is nooit sprake van één enkele factor die bepalend is voor het 
voorkomen van bedreigingen. Meestal spelen zaken op minstens twee van deze niveaus. 
Daarnaast gelden de hieronder beschreven factoren als risico’s: uit de gesprekken bleek dat het 
niet automatisch leidt tot negatieve reacties bij geloofsverlating of bekering als er sprake is van 
een of meerdere van deze factoren.  
 
Opvattingen of geloofsbeleving 
Op het eerste niveau gaat het met name om theologische opvattingen en de geloofsbeleving. 
Als deze orthodox worden ingevuld of uitgaan van exclusief denken, kan er weinig begrip zijn 
voor de keuze van een persoon voor een ander geloof of voor geen geloof. Het gaat hierbij om 
‘wij-zij’-denken waarbij onoverbrugbare verschillen worden ervaren. In eerste instantie gaat het 
bij dit niveau om opvattingen en geloofsbeleving van personen die religieus zijn en van religieuze 
gemeenschappen. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de Jehova’s Getuigen, bij uittreding uit 
deze gemeenschap speelt dit niveau een belangrijke rol in de negatieve reacties. Maar ook 
sommige atheïsten kunnen exclusief denken en zich fel keren tegen de keuze van iemand om 
een geloof te kiezen.  
 
Op dit niveau speelt ook mee hoe zichtbaar de religie van een persoon is. Als een vrouw die zich 
bekeert tot de islam een hoofddoek gaat dragen of andersom, als een vrouw die zich bekeert van 
de islam tot het christendom en geen hoofddoek meer draagt, kan dit reacties uitlokken vanuit 
de omgeving. Onze gesprekspartners hebben dergelijke reacties genoemd, waarbij bekeerde 
vrouwen zijn beschuldigd van verraad. Hetzelfde geldt voor mannen die zich bekeren tot het 
orthodox jodendom en dit zichtbaar uitdragen, ook zij krijgen te maken met reacties.  
 
De kenmerken van de oude (geloofs)gemeenschap 
Uit de gesprekken met experts en ervaringsdeskundigen blijkt het moeilijk om uit een hechte en 
gesloten gemeenschap te stappen. In onze gesprekken ging het hierbij om de Jehova’s Getuigen, 
om het orthodox jodendom en om sommige islamitische gemeenschappen. In dat laatste geval 
is sprake van het samenvallen van culturele en religieuze scheidslijnen, wat de kenmerken van de 
gemeenschap versterkt. Mensen die hun geloof verlaten of zich bekeren vanuit een dergelijke 
gemeenschap zien dat hun sociale contacten onder druk komen te staan. Er bestaat in die 
omstandigheden een risico op negatieve reacties. 
 
Relaties binnen de directe familie 
Veel van de gerapporteerde fricties ontstaan tussen de bekeerling of geloofsverlater en zijn of 
haar directe familieleden (zoals ouders of kinderen). Ouders kunnen moeite hebben met het feit 
dat hun kind een andere geloofskeuze maakt dan degene die zij voor zichzelf en hun kinderen 
hebben gemaakt. Daarbij spelen de eerder genoemde niveaus ook een rol: vanuit een orthodoxe 
geloofsbeleving of andere opvattingen van exclusief denken hebben ouders daar vaak meer 
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moeite mee. En als de gemeenschap van ouders en kinderen hecht en gesloten is, speelt de druk 
van de gemeenschap door in de relatie tussen ouders en kinderen. Toch zijn deze gegevens op 
zichzelf geen reden voor een escalatie van het conflict, en speelt ook de omgang tussen de 
betrokkenen een rol (door een expert ‘sociale vaardigheden’ genoemd). Overigens begrijpen we 
uit de diverse persoonlijke verhalen dat conflicten meestal na verloop van tijd worden bijgelegd. 
 
Opvattingen in de samenleving 
Een deel van de negatieve reacties die bekeerlingen specifiek (en geloofsverlaters niet) 
meemaken zijn gerelateerd aan opvattingen die in de samenleving bestaan over religie, in het 
algemeen en over de islam in het bijzonder. Het gaat hierbij enerzijds om negatieve reacties van 
mensen die tegen elke vorm van religie zijn en zich uitspreken tegen de keuze om een religie aan 
te hangen. Anderzijds hebben (bekeerde) moslims te maken met zeer uitgesproken meningen 
tegen de islam. Bekeerlingen worden hiermee geconfronteerd op straat, in geval van personen 
die zichtbare uiterlijke kenmerken van religie dragen (met name moslima’s maar ook orthodoxe 
joden). Zij worden hier ook mee geconfronteerd op sociale media wanneer bekend is dat zij zich 
hebben bekeerd. Ook personen die islamitisch zijn opgevoed krijgen te maken met negatieve 
opvattingen over de islam maar voor bekeerlingen komt daar een extra dimensie bij: zij worden 
door sommigen als verraders gezien. 

Aanbevelingen 

We richten ons hier op de (mogelijke) acties die bij dit vraagstuk ondernomen kunnen worden. 
Het gaat hierbij in eerste instantie om ideeën die door de experts en ervaringsdeskundigen 
hebben aangedragen. Zij laten zich hierbij meestal niet belemmeren door wat de formele taken 
zijn van verschillende overheidsinstanties. In de aanbevelingen is een driedeling te maken: de 
strafrechtketen, sociaal beleid en imago en communicatie.  
 
De strafrechtketen 
Voor mensen die bedreiging meemaken na bekering of geloofsverlating, zou het helpen als er bij 
de politie meer kennis is over deze problematiek. Voor slachtoffers is er behoefte aan een 
luisterend oor bij de politie en aan kennis in de politieorganisatie over dit onderwerp en de 
gevoeligheid ervan. Daarnaast is het moeilijk om de omvang van de problematiek in kaart te 
brengen. Hoewel de meldingsbereidheid bij dit soort delicten waarschijnlijk laag is, zou 
specifiekere registratie kunnen helpen om het probleem enigszins in kaart te brengen.  
 
Sociaal beleid 
Veel van de negatieve gevolgen waarover de ervaringsdeskundigen en experts ons hebben 
verteld zijn geen bedreiging in juridische zin maar hebben wel impact op de bekeerling of 
geloofsverlater. In die vorm raakt het aan onderdelen van het sociaal beleid van de gemeente, in 
het bijzonder het vergroten van (zelf-)acceptatie, het tegengaan van discriminatie en bestrijden 
van polarisatie. Om de impact van de negatieve ervaringen van bekeerlingen en geloofsverlaters 
te verkleinen is door experts en ervaringsdeskundigen een aantal tips voor beleid gegeven. Deze 
bespreken we hier puntsgewijs. 
 De gemeente kan in gesprek gaan met vertegenwoordigers van verschillende 

geloofsgemeenschappen om de specifieke problemen van bekeerlingen en geloofsverlaters 
aan te kaarten. Op die manier wordt bekend dat mensen bij bekering of geloofsverlaten 
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negatieve reacties kunnen krijgen. Ook kunnen ervaringen met bekeerlingen en 
geloofsverlaters worden besproken, om na te gaan bij welke aanpak mensen baat hebben. 

 Daarnaast kan de gemeente netwerken van lotgenoten onder de aandacht brengen. 
Bekeerlingen en geloofsverlaters hebben baat bij contact met personen die soortgelijke 
ervaringen hebben. De gemeente zou dat lotgenotencontact kunnen faciliteren door dit te 
organiseren, er een ruimte beschikbaar voor te stellen of vrijwilligers (ervaringsdeskundigen) 
die bekeerlingen of geloofsverlaters helpen te ondersteunen door middel van training en/of 
een vergoeding. 

 Met betrekking tot opvattingen in de samenleving heeft de gemeente een rol om acceptatie 
te vergroten en discriminatie tegen te gaan. Het gaat hierbij om acceptatie binnen 
geloofsgemeenschappen voor de vrije keuze van personen. Daarnaast komt In het onderzoek 
naar voren dat er met betrekking tot bekering en geloofsverlaten veel aandacht is voor de 
islam, maar ook dat personen die de islam hebben verlaten of zich daartoe hebben bekeerd 
ervaring hebben met discriminatie. Verder rapporteren een aantal experts en 
ervaringsdeskundigen dat personen die gelovig worden te maken krijgen met negatieve 
opvattingen over religies in het algemeen. 

 Tot slot hebben we in het onderzoek gezien dat kinderen op school last gehad hebben van de 
geloofsverlating of bekering van de ouder. Kennis over het geloof en levensbeschouwingen 
binnen de overheid en op scholen kan volgens geïnterviewden worden vergroot. Hiermee 
wordt de vrije keuze van kinderen en het onderling begrip ondersteund. 

 
Een van de vragen die een aantal keer in de gesprekken aan de orde is gekomen is of er een 
speciale voorziening moet komen (een aanspreekpunt bijvoorbeeld) voor bekeerlingen en 
geloofsverlaters. Een aantal mensen ziet het nut hiervan in, maar de meerderheid niet. Over het 
algemeen heerst het besef dat het gaat om een kleine groep en dat juist de combinatie van 
problemen tot negatieve gevolgen leidt. Dan is de focus op alleen de bekering of het 
geloofsverlaten niet het meest effectief. Wel geldt dat er in meer brede zin bij hulpverleners 
maar ook bij beleid aandacht moet zijn voor de problematiek van bekeerlingen en 
geloofsverlaters. 
 
Imago en communicatie 
Niet alleen daadwerkelijke acties maar ook het uitdragen van een boodschap kan volgens 
geïnterviewden helpen. Een aantal van hen stelt dat de overheid pal moet staan voor de vrijheid 
van godsdienst en voor de vrijheid om niet te geloven, en dat moet blijven herhalen. 
Respondenten vinden het belangrijk dat de overheid dit grondrecht uitdraagt, zodat er geen 
twijfel bestaan over de keuzevrijheid. Bij dit punt hoort ook dat er behoefte is aan erkenning 
door de overheid van de problemen die bekeerlingen en geloofsverlaters ondervinden, zodat 
mensen die problemen ervaren bij het maken van keuzes zich gesteund weten. 
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Bijlage : Topiclijst interviews experts 

. Uitleggen doel onderzoek (  minuten) 
- Introductie onderzoek: aanleiding, opdrachtgever, wie wij zijn. 
- Anonimiteit. 

 
. Algemene vragen (  minuten) 

- Kunt u iets vertellen over uw geloofsgemeenschap/ organisatie? 
- En uw rol daarin? 
- Krijgt u ook met bekeerlingen te maken? 

 
. Proces bekering/ geloofsverlaten (  minuten) 

- Hoe zou u het proces omschrijven van bekering of geloofsverlaten? 
- Wat kunnen volgens u redenen zijn hiervoor? 
- Hoe vaak komt het voor? 
- Kunt u iets zeggen over de gemeenschappen die mensen verlaten? 

 
. Gevolgen (  minuten) 

- Kunt u iets vertellen over gevolgen van bekeren/verlaten van het geloof? 
- Welke reacties ontvangen mensen? 

o Van de oude geloofsgemeenschap 
o Van de nieuwe geloofsgemeenschap 
o Van familie 
o Van de buitenwereld 

- Is er verschil in gevolgen voor verschillende groepen? Zo ja welke? 
 

. Negatieve gevolgen (  minuten) 
- In hoeverre is er sprake van negatieve reacties?  

o Hoe vaak en wanneer komt dit voor? 
o Van wie komen deze reacties? 
o Wat voedt negatieve reacties? 
o Wat is de impact op het slachtoffer? 
o Welke acties ondernemen mensen wanneer dit gebeurt? 

- Ziet/hoort u wel eens dat personen bedreigd (fysiek of mentaal) worden? 
o Wat wordt ervaren als bedreiging? 
o Hoe vaak en wanneer komt dit voor? 
o Van wie komen deze reacties? 
o Wat voedt negatieve reacties? 
o Welke acties ondernemen mensen wanneer dit gebeurt? 
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Bijlage : Topiclijst interviews 
ervaringsdeskundigen 

. Uitleggen doel onderzoek (  minuten) 
- Introductie onderzoek: aanleiding, opdrachtgever, wie wij zijn. 
- Anonimiteit. 
- Geen goed of fout, antwoorden niet verplicht. 
- Intro respondent en onderzoekers:  

o Leeftijd, gezinssituatie, woonplek (waar in Amsterdam?), waar vonden/vinden 
in het verleden en/of heden religieuze activiteiten plaats? 
 

. Geloofsverlating of bekering (  minuten)  
Hoe verliep het proces van het verlaten van uw (vorige) geloof? 

- Oude geloofsgemeenschap. 
- Redenen tot twijfelen. 
- Nieuwe geloofsgemeenschap/levensbeschouwing. 
- Wat heeft de keuze gebracht? 

 
. Gevolgen geloof verlaten (  minuten)   

Kunt u iets vertellen over de gevolgen van het verlaten van uw geloof/veranderen van geloof? 
- Mentaal, sociaal, fysiek? > associatiekaarten. 

Kunt u iets vertellen over de reacties vanuit uw sociale omgeving? 
- Oude én nieuwe geloofsgemeenschap/sociale contacten?  

Kunt u iets vertellen over negatieve of heftige reacties op uw verandering? 
- Hoe vaak? 
- Van wie? 
- Impact (evt. dagelijks leven). 
- Hulp zoeken.  
- Optioneel: bedreigingen waargemaakt? 

 
. Ondersteuning (  minuten) 

Wat heeft geholpen of zou kunnen helpen bij een dergelijke verandering? 
- Omgaan met negatieve reacties 
- Steun, hulp 
- Lotgenoten (evt. verschil man/vrouw)  
- Wat zou anderen kunnen helpen?  
- Wat zou de gemeente kunnen betekenen? 

 
. Afronding (  minuten) 

 
 



[Geef tekst op] 
 
  
 


