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Onderzoek naar ervaringen bij verandering of 

afstand van religie of levensbeschouwing 
Kaya Klaver, Lore Van Praag (Centre for Migration and Intercultural Studies), Gert Verschraegen 

(Centre for Research on Evironmental and Social Change), en Patrick Loobuyck (Centrum Pieter Gillis), 

Universiteit Antwerpen.  

1. Terminologische leeswijzer  
Om verwarring te vermijden verduidelijken we voor enkele specifieke termen de betekenis die wij er 

in dit rapport aan geven.  

Deconversie  

Het afstand nemen van de eigen godsdienst of levensbeschouwing noemen we deconversie. Als een 

gelovige afstand neemt van het geloof zonder zich naar een andere godsdienst of religie te bekeren, 

kan men ook spreken van secularisering of geloofsafval.  

Conversie 

Het veranderen naar een andere godsdienst of levensbeschouwing noemen we conversie. Conversie 

gaat steeds gepaard met een vorm van deconversie, maar legt de nadruk op de nieuwe religie of 

levensbeschouwing die men aanneemt. Als het gaat over het aannemen van een nieuwe godsdienst 

of religie spreekt men ook van bekering. 

Geloofsgemeenschap  

Een geloofsgemeenschap is een groepering van mensen die dezelfde religie aanhangen en zich 

daarrond op de een of andere manier lokaal organiseren.  

Levensbeschouwing 

Een levensbeschouwing bepaalt hoe mensen zingeven aan het leven, hoe ze zich laten inspireren en 

hoe ze zich verhouden ten aanzien van God en de bovennatuur. Een religie is met andere woorden een 

levensbeschouwing, maar een levensbeschouwing is niet noodzakelijk een religie. Er zijn immers ook 

niet-confessionele levensbeschouwingen die niet onder de categorie religie of godsdienst vallen. In dit 

onderzoek proberen we het steeds religie en levensbeschouwing samen te gebruiken om zo het hele 

veld aan te duiden.  

Godsdienst en religie  

Godsdienst en religie worden hier als onderling inwisselbaar gebruikt. Het gaat telkens om min of meer 

geïnstitutionaliseerde zingevingssystemen die verwijzen naar een bovennatuur, een goddelijke 

realiteit, het transcendente, een openbaring, een heilig boek of een leven na de dood. In de wetgeving 

worden godsdienst en religie ook aangeduid met eredienst. In dit onderzoek ligt de focus voornamelijk 

op de erkende godsdiensten en religies in België: de katholieke, orthodoxe, anglicaanse, protestants-

evangelische, joodse en islamitische erediensten. Het vrijzinnig humanisme is in België ook erkend, 

maar dan als een niet-confessionele levensbeschouwing.  
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2. Situering, probleemstelling en onderzoeksvragen  
Vrijheid van godsdienst en geweten impliceert zowel de vrijheid om voor een levensbeschouwing te 

kiezen als de vrijheid om van de eigen levensbeschouwing afstand te nemen en al dan niet van 

levensbeschouwing te veranderen. Of zoals verwoord in artikel 18 van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens: “Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht 

omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen.”1 Secularisering of 

geloofsafval (deconversie) en bekering (conversie)2 maken dus onderdeel uit van de fundamentele 

vrijheden van mensen in een open en vrije, democratische samenleving. Dit sluit niet uit dat zowel 

geloofsafval als bekering voor de levensbeschouwelijke gemeenschappen zelf als problematisch kan 

worden aangevoeld. Het is des mensen dat wanneer iemand breekt met de eigen 

levensbeschouwelijke opvoeding dat families, vrienden en kerkgemeenschappen dat als een verlies 

kunnen ervaren. Men is daarbij ook vaak oprecht bekommerd om het lot van de persoon die vertrekt. 

Deze sociale en religieuze netwerken hebben daarbij ook het recht om de persoon die vertrekt van 

zijn/haar ongelijk te overtuigen. Ook dat behoort tot de vrijheid van godsdienst en geweten. Dit alles 

kan tot spanningen leiden waarin de verschillende betrokken partijen zich onvoldoende begrepen of 

gewaardeerd weten. Met name ook voor de betrokken persoon kan afstand of veranderen van 

levensbeschouwing resulteren in zowel positieve als negatieve gevoelens en ervaringen (Alyedreessy, 

2016; Dhakal, 2014; Rambo & Farhadian, 2014; Streib, 2012; Streib & Keller, 2004; Vliek, 2019; Lofland 

& Stark, 1965).  

Tot op heden is er betrekkelijk weinig onderzoek gevoerd naar de ervaringen en moeilijkheden bij het 

veranderen van levensbeschouwing, zeker in Vlaanderen, en dit op zowel micro-niveau (wat zijn de 

ervaringen van individuen die van levensbeschouwing veranderen?), meso-niveau (welke faciliterende 

rol kunnen organisaties hierin spelen?) en macroniveau (hoe kan de inrichting van onze samenleving 

het veranderen van levensbeschouwing vergemakkelijken of bemoeilijken?). Dat er relatief weinig 

onderzoek bestaat heeft deels te maken met het feit dat het over een zeer gevoelig thema gaat in onze 

samenleving. Als gevolg zijn de betrokkenen niet altijd bereid om over hun ervaringen te praten. Het 

is dan ook moeilijk om deze groep te identificeren en te contacteren. Dat zorgt voor een gebrek aan 

grootschalig en betrouwbaar kwantitatief onderzoek; er zijn weinig of geen kwantitatieve data 

beschikbaar waar ervaringen en moeilijkheden bij verandering van levensbeschouwing duidelijk 

geregistreerd staan. Bovendien is het afstand nemen van levensbeschouwing niet altijd in heldere 

categorieën onder te verdelen. Maar ook kwalitatief onderzoek naar dit fenomeen is niet eenvoudig. 

Zoals al aangegeven gaat het om een heel sensitief thema en zullen respondenten niet snel het 

achterste van hun tong laten zien. Bovendien is het niet altijd duidelijk is wanneer iemand precies 

afstand doet of heeft gedaan van een godsdienst of overtuiging, van welke aspecten men precies 

afstand neemt en welke men behoudt en hoe men dit communiceert naar de sociale omgeving. Om 

ervaringen en in het bijzonder moeilijkheden bij het veranderen van levensbeschouwing beter in kaart 

te brengen en gepast beleid hiervoor op te stellen, is meer onderzoek nodig dan vandaag voorhanden 

is. Dit onderzoek wil daar een steentje aan bijdragen.  

 
1 https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-
tekst Zie ook artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: 
https://www.echr.coe.int/documents/convention_nld.pdf  
2 Wanneer we de termen deconversie en conversie gebruiken in deze tekst, verwijzen we zowel naar het 
afstand nemen of aannemen van geloof (in de religieuze betekenis van het woord) als levensbeschouwing (in 
de bredere betekenis van het woord). 

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst
https://www.echr.coe.int/documents/convention_nld.pdf
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De eerste doelstelling van dit onderzoek is om beter te begrijpen wat de ervaringen zijn van de 

betrokken personen en organisaties bij verandering of afstand van religie of levensbeschouwing in 

een Vlaamse context. We behandelen de volgende onderzoeksvragen: 

- Wat zijn de (positieve en negatieve) ervaringen bij (de)conversieprocessen van religie of 

levensbeschouwing en hoe evolueerden deze ervaringen gedurende dit proces? 

- Welke drempels en faciliterende factoren ervaart men voor, tijdens en na deze processen?  

- Wat zijn de noden van de betrokken personen tijdens deze processen op psychologisch, sociaal 

en existentieel vlak? 

- Welke informatiekanalen gebruiken betrokkenen ter ondersteuning van dergelijke 

(de)conversieprocessen?  

- Zijn er verschillen tussen de ervaringen tijdens (de)conversieprocessen naargelang de 

religieuze of levensbeschouwelijke traditie waarvan men afstand neemt?  

- Welke type organisaties ondersteunen momenteel (de)conversieprocessen en hoe kan hun 

werking gefaciliteerd of versterkt worden? 

Vervolgens zullen we expliciet aandacht besteden aan de verschillende gradaties van afstand nemen 

of veranderen van een religie of levensbeschouwing. De verandering kan zich immers op verschillende 

manieren manifesteren op het niveau van de beleving, de participatie en geloofsovertuiging. We zullen 

hierbij ook bekijken op welke manier specifieke tradities omgaan met conversie- en 

deconversieprocessen. We besteden hierbij uitgebreid aandacht aan de sociale contexten waarbinnen 

deze processen plaatsvinden, alsook aan de factoren binnen die contexten die deze processen 

bemoeilijken of faciliteren. We zullen tot slot ook de sociale steun die men ervaart tijdens deze 

processen in kaart brengen, zowel bij positieve als negatieve ervaringen.  

Gezien de grote mate van heterogeniteit binnen deze (de)conversieprocessen (Fazzino, 2014), zullen 

we kijken naar de verschillende ervaringen en de trajecten die personen doorlopen tijdens 

(de)conversieprocessen naargelang de religieuze affiliatie waartoe men behoorde. We zullen hierbij 

rekening houden met de verschillen binnen de bevolkingsgroepen die deze levensbeschouwingen 

aanhangen, en in het bijzonder kijken naar migratiegeschiedenis (en nieuwkomers), gender, leeftijd 

(jongeren) en LGBTI-leden. 

Door een systematisch antwoord te geven op deze vragen willen we wetenschappelijk gefundeerde, 

maar ook bruikbare inzichten bieden voor het ondersteunen van de vrijheid van religie en van 

personen die afstand doen van hun levensbeschouwing of veranderen naar een andere 

levensbeschouwing. Dit is relevant aangezien (de)conversie niet alleen een levensbeschouwelijke 

kwestie is, maar ook een lastige verandering of breuk met de bestaande (levensbeschouwelijke of 

andere sociale) netwerken en gemeenschappen kan inhouden (Wright et al., 2011). Tegelijkertijd kan 

het een intense periode zijn, waarin de persoon ook allerlei veranderingsprocessen doormaakt en op 

zoek gaat naar een nieuwe invulling van (de zin van) het leven. Dit alles kan gepaard gaan met een 

crisisgevoel die ondersteuning behoeft.  

Een tweede doelstelling van dit onderzoek bouwt hierop verder. Ze is erop gericht om deze 

wetenschappelijke inzichten in de praktijk te kunnen omzetten om aan te sluiten bij de huidige 

beleidsnoden en het Vlaamse regeerakkoord. In eerste stap zullen we bestaande goede praktijken 

en betrokken organisaties in kaart brengen om beleidsinitiatieven te faciliteren. In een tweede stap 

werken we, samen met een multidisciplinair expertteam, een multidisciplinaire benadering en enkele 
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beleidsstrategieën uit om betrokken personen gepast te ondersteunen en de vrijheid van 

levensbeschouwing te bevorderen en te waarborgen.  

Het huidige Vlaamse regeerakkoord stelt dat de vrijheid van religie en levensbeschouwing een vrijheid 

moet blijven, “zonder risico op represailles wanneer men voor een religie of levensbeschouwing kiest, 

overstapt naar een andere religie of levensbeschouwing of een religie of levensbeschouwing verlaat”3. 

Het regeerakkoord geeft aan te willen onderzoeken “welke initiatieven in Vlaanderen genomen 

kunnen” worden voor personen die in een situatie “verkeren waarin dit niet evident is”. Aangezien 

deze thematiek vaak onder de radar blijft of in beperkte mate onderzocht werd in de Vlaamse context, 

zal dit onderzoek zich eerst richten op de verzamelde data van de SID-survey (Stuyck et al., 2018; Maes, 

Wood, & Neels, 2017) om vervolgens de ervaringen bij verandering of afstand van religie of 

levensbeschouwing te onderzoeken. We kijken hierbij naar veranderingen of (de)conversieprocessen 

tussen de zeven erkende levensbeschouwingen: zes erediensten – katholiek, orthodox, anglicaans, 

protestants-evangelisch, joods en islamitisch – en daarnaast de georganiseerde vrijzinnigheid. 

Vertrekkende vanuit de Vlaamse context en de veranderende samenleving, in termen van 

secularisering en diversiteit, zullen we ook belangrijke intersecties met migratiegeschiedenis, 

etnische herkomst, gender en leeftijd meenemen.  

Gezien de moeilijkheden om personen te identificeren die recent (de)conversieprocessen hebben 

ondergaan, alsook de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van dit thema, vertrekken we vanuit de 

bevindingen van de SID-survey en maken we vervolgens gebruik van kwalitatieve 

onderzoeksmethoden om meer inzicht te verwerven in de aard en uitdagingen bij veranderingen en 

(de)conversieprocessen. Het gebruik van deze methoden helpt ons om een beter inzicht te verwerven 

in de ervaringen van de onderzoekparticipanten, en die chronologisch weer te geven. Kwalitatieve 

onderzoeksmethoden helpen ook om een beter zicht te krijgen op de verschillende sociale contexten 

die relevant zijn bij het bepalen van deze ervaringen. We houden hierbij ook rekening met de (recente) 

migratieachtergrond van de participanten, aangezien deze personen vaker religieus en meer 

praktiserend zijn (Yang & Ebaugh, 2001).  

In de komende secties geven we een kort overzicht van de bestaande internationale literatuur over 

conversie en deconversieprocessen, inclusief een hoofdstuk over de maatschappelijke context waarin 

dit zich afspeelt. Daarna bespreken we de gehanteerde methodologie voor dit onderzoek en enkele 

relevante resultaten uit de SID-survey en andere literatuur over Vlaanderen. Vervolgens presenteren 

we onze resultaten, gevolgd door een conclusie en enkele richtlijnen die beleidsmakers kunnen 

gebruiken om verdere beleid hierover uit te stippelen.  

3. Literatuurstudie  

3.1. Conversie en deconversieprocessen in een veranderende samenleving 

In dit onderzoek richten we ons op de ervaringen van betrokken personen en organisaties bij processen 

die leiden tot het afstand nemen van de eigen levensbeschouwing (‘deconversie’) en daarna 

mogelijks veranderen naar een andere levensbeschouwing (‘conversie’). Conversie gaat steeds 

gepaard met deconversie. Conversie is, het geheel aan veranderingen in geloof, emoties en gedrag die 

een vertrek of exit van de huidige beleving en/of manifestatie van religiositeit inhouden (Fazzino, 2014; 

 
3 https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024 en 
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1364779/verslag/1366012  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1364779/verslag/1366012
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Nowosielski & Bartczuk, 2017; Streib et al., 2009). Het kan zowel een breuk met de religie of 

levensbeschouwing als met de gemeenschap inhouden (Wright et al., 2011). Het gaat dus niet enkel 

om een verlies aan religiositeit, religie of levensbeschouwing, maar om veranderingen in verschillende 

dimensies van het lidmaatschap van een religie of levensbeschouwing. Religie en levensbeschouwing 

omvatten niet alleen een spiritueel, doctrinair en ritueel aspect, maar ook een relationele, sociale en 

identiteitsdimensie. Verandering van levensbeschouwing kan net op die laatste dimensies voor de 

grootste moeilijkheden zorgen, gezien het stigma dat met deconversie gepaard kan gaan (Cottee, 

2015). Verandering van religie en levensbeschouwing betekent niet alleen dat men van opvatting 

verandert. De verandering kan ook gepaard gaan met sociale afkeuring en het zoeken naar een nieuwe 

identiteit en nieuwe sociale netwerken (Streib & Keller, 2004; Gooren, 2007; Hindmarsh, 2014). In dit 

onderzoek proberen we niet enkel te kijken naar de ervaringen van de betrokken personen zelf, maar 

zullen we deze ook kaderen in de bredere context waarin deze plaatsvinden. Ter inspiratie van het 

huidige onderzoek en de gestelde vragen tijdens de dataverzameling van dit onderzoek beroepen we 

ons op bestaande theoretische kaders.  

Over de loop van de jaren heen, zijn twee paradigma’s ontwikkeld in de academische literatuur over 

dit thema: een klassiek en een hedendaags paradigma (Granqvist, 2003). Het klassiek of 

crisisparadigma richt zich voornamelijk op de conversieprocessen van zogenoemde “sick souls” of 

personen met onzekere of veranderende hechtingskenmerken. Zij ervaren conversies intens, plots en 

sterk zelf-transformerend in een periode van groot onbehagen (Granqvist, 2003; Streib & Keller, 2004). 

Ook Jindra (2021) vertrekt vanuit dit klassieke paradigma wanneer hij stelt dat mensen zich vaak 

bekeren wanneer ze geconfronteerd worden met een identiteitscrisis. Deze bekering helpt dan ook 

om afstand te nemen van het milieu waarin ze zich niet thuis voelden. Er zijn verschillende 

conversietheorieën die binnen dit klassieke paradigma vallen (Gooren, 2007). Lofland en Stark (1965), 

twee invloedrijke theoretici rond dit thema, benadrukken het belang van sociale netwerken alsook van 

de persoonlijkheid van mensen om de religieuze betrokkenheid mee te bepalen (zie later ook 

Nowosielski en Bartczuk, 2017). Later argumenteerden Straus (1979), Greil (1977) en Heirich (1977), 

dat sociale netwerken op zich onvoldoende zijn om conversieprocessen te begrijpen en dat er ook 

rekening gehouden moet worden met socialisatieprocessen, de zoektocht naar de 

gepaste/alternatieve levensbeschouwingen en betekenisgeving. Sommige auteurs binnen dit 

paradigma bestudeerden hoe ledenbinding en het lidmaatschap van specifieke levensbeschouwingen 

(Long & Hadden, 1983), alsook de bestaande religieuze markten (Gartell & Shannon, 1985) conversie- 

en deconversieprocessen beïnvloeden; ze gingen ook na hoe individuen de voor- en nadelen van het 

behoren tot een bepaalde levensbeschouwing afwegen (Stark & Finke, 2000). Conversieprocessen 

worden in dit paradigma vaak gekaderd binnen grotere veranderingsprocessen in de levensloop van 

individuen (Bromley & Shupe, 1979; Snow & Machalek, 1983) en een specifieke culturele context 

(Rambo, 1993). 

 In tegenstelling tot dit klassieke paradigma, stelt het hedendaagse paradigma dat conversies vaak 

gradueel en minder zelf-transformerend zijn. Ze vormen niet altijd een fundamentele breuk. Men heeft 

ook meer aandacht voor het feit dat deze processen dikwijls gestart worden door actieve subjecten op 

zoek naar betekenisgeving (Granqvist, 2003; Streib & Keller, 2004). Ook Gooren (2007) ziet 

conversieprocessen niet in termen van crisis maar kijkt eerder naar de verschillende intensiteit en 

variatie waarmee mensen religieus participeren en van religie veranderen.  
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3.2. Bevorderende en hinderende factoren voor, tijdens en na 

(de)conversieprocessen 

3.2.1. Macroniveau  

Gezien de beperkte, recente wetenschappelijke literatuur over conversie- en deconversieprocessen, 

in het bijzonder in de Vlaamse context, is er weinig geweten over de bevorderende en hinderende 

factoren die men ervaart voor, tijdens en na (de)conversieprocessen. Deze factoren kunnen zich op 

verschillende niveaus afspelen en interageren met elkaar. Op macroniveau kunnen maatschappelijke 

veranderingen zoals secularisering en toegenomen diversiteit in de samenleving, het afstand nemen 

en veranderen van levensbeschouwing faciliteren. Wanneer dit niet het geval is, kan dit een drempel 

vormen in iemands (de)conversieproces. Sidlo (2016) stelt dat voormalige moslims in Jordanië hun 

proces vaak niet delen met hun omgeving. In de meeste gevallen (68.8%) was dit uit vrees voor hun 

leven. Ook heersende stereotypen in de samenleving, discriminatie of stigmatisering van (bepaalde) 

religieuze en areligieuze affiliaties kunnen een rol spelen bij het besluit om afstand te nemen en/of te 

veranderen van levensbeschouwing (zie bv. Özyürek, 2008). Voorts moet ook de (nationale) politiek-

legale vrijheid en mogelijkheid om te bekeren in acht genomen worden. De Belgische Grondwet legt 

in art. 19 en art. 20 de vrijheid van godsdienst en geweten vast en impliceert als dusdanig het recht op 

bekering (zie verder).  

De mate waarin mensen vrij zijn, heeft bovendien niet alleen betrekking op een vorm van niet-

inmenging (formele vrijheid), maar ook op de mate waarin bepaalde keuze- en 

handelingsmogelijkheden echt beschikbaar zijn (substantiële vrijheid). In dit verband is het relevant 

om oog te hebben voor het levensbeschouwelijke aanbod in de samenleving en de manier waarop 

mensen daar bijvoorbeeld via onderwijs kennis mee maken. Een klimaat van tolerantie, maar ook 

begrip en kennis over verschillende religieuze en levensbeschouwelijke mogelijkheden en keuzes 

spelen een fundamentele rol in de (de)conversie-ervaringen. 

Er kunnen in de samenleving ook allerlei maatschappelijke verwachtingen leven ten aanzien van 

mensen die van levensbeschouwing veranderen of hun religie achter zich laten. Vaak is die gekleurd 

door een nogal binaire kijk op religie. Dit binaire perspectief veronderstelt dat men ofwel deel uitmaakt 

van een religieuze gemeenschap, ofwel niet. In de werkelijkheid is religieuze en levensbeschouwelijke 

identificatie vaak eerder gradueel van aard. Mensen kunnen geleidelijk aan afstand nemen van de 

eigen levensbeschouwing en aftastend toenadering zoeken tot een andere levensbeschouwing. 

Veranderingsprocessen kunnen zich met een zekere stelligheid manifesteren, maar ze kunnen ook met 

twijfel en onzekerheid gepaard gaan. Ze kunnen met emoties van afkeuring, kwaadheid en frustratie 

gepaard gaan, maar ook met gevoelens van verlies, weemoed en mildheid. Een al te binaire kijk op 

levensbeschouwelijke identificatie doet niet altijd recht aan de reële (de)conversie-ervaringen 

(Enstedt, 2018) en miskent dat deze voor de persoon in kwestie en diens sociale omgeving verwarrend 

kunnen werken. 

Vaak gaat men er ook van uit dat mensen die van levensbeschouwing veranderen, zich tegen hun 

oorspronkelijke levensbeschouwing zouden afzetten. Zo wijst Vliek (2020) erop dat men bijvoorbeeld 

vaak van ex-moslims verwacht dat ze een positie innemen tegen de Islam. Niet alle gelovigen die 

afstand nemen van hun godsdienst hebben echter de behoefte om zich ook echt – laat staan 

publiekelijk – tegen hun voormalige godsdienst te keren. Soms bestaat ook de omgekeerde 

verwachting: mensen die ooit katholiek of islamitisch geweest zijn, zullen meer begrip hebben voor 

die godsdienst in vergelijking met anderen. Maar ook dat is niet noodzakelijk het geval. De 
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uiteenlopende sociale verwachtingen die bestaan, kunnen aanleiding geven tot een ongemakkelijk 

gevoel omdat men in een positie geduwd kan worden waar men zich niet in herkent, wat ook niet 

bevorderlijk is voor het zelfbeeld.  

Ten slotte kan ook het nationaal zelfbegrip en de inclusie of exclusie van bepaalde religieuze 

identiteiten in de nationale identiteit een rol spelen. Meerdere soorten religies in een samenleving 

kunnen de angst vergroten om de dominante religie te verliezen, wat kan leiden tot gevoelens van 

nationalisme (Özyürek, 2008). 

3.2.2. Mesoniveau  

Op het mesoniveau zijn er organisationele en institutionele factoren die ervaringen van (de)conversie 

faciliteren of bemoeilijken. Met name de verwachtingen, reacties en potentiële discriminatie- en 

exclusiemechanisme van de oorspronkelijke religieuze gemeenschap kunnen (de)conversieprocessen 

compliceren (Long & Hadden, 1983; Gartell & Shannon, 1985; Stark & Finke, 2000). Zo speelt de 

strengheid van intredingsvoorwaarden van nieuwe bekeerlingen een rol bij (de)conversie (Yang & 

Abel, 2014). Jindra (2021) toonde bijvoorbeeld aan dat in conversies naar meer traditionele religieuze 

tradities met striktere intredingsvoorwaarden de invloed van anderen en de ‘biografische 

reconstructie’ (i.e. het herinterpreteren van het eigen leven overeenkomstig de overtuigingen en 

principes van de nieuwe religie) sterker was dan in conversies naar meer open en theologisch liberale 

groepen. Die laatste groep kenmerkt zich sterker door het beklemtonen van individuele agency en het 

actief (en reflectief) zoeken naar een nieuwe religieuze groepsidentiteit. Ook situationele factoren, 

zoals aanwezigheid van andere religies, kerken, etc. kunnen hierbij van belang zijn (Smits et al., 2010).  

Naast deze organisationele en institutionele factoren, zijn sociale netwerken, zowel binnen als buiten 

religieuze gemeenschappen, cruciaal om mee te nemen in de studie naar ervaringen van 

(de)conversieprocessen. (De)conversieprocessen zijn niet noodzakelijk een persoonlijke keuze of 

louter autobiografisch proces (Jindra, 2021). Ook sociale en familiale netwerken beïnvloeden 

processen van (de)conversie (Rambo & Farhadian, 2014). De (verwachte) reacties van de ouders, 

vrienden, de familiekring en het persoonlijk netwerk spelen een cruciale rol in de vrijheid die men 

ervaart om de eigen levensbeschouwing te verlaten of van levensbeschouwing te veranderen. De ‘kost’ 

van de initiële transitie naar een andere levensbeschouwing kan hoger zijn dan de verwachte ‘return’, 

maar de wil om authentiek te zijn naar zichzelf neemt de overhand (Fazzino, 2014). Verschillende 

studies toonden aan dat (de)conversie gepaard kan gaan met pesterij, discriminatie, uitsluiting en 

(soms ongewenste) sociale breuken, waaronder met het gezin, familie, vrienden en de bredere 

religieuze gemeenschap (Alyedreessy, 2016; Dhakal, 2014; Rambo & Farhadian, 2014; Streib, 2012; 

Streib & Keller, 2004; Vliek, 2019). Het is dan ook niet onverwacht dat (de)conversieprocessen soms 

niet gedeeld worden, uit angst voor de reacties of om problemen te vermijden (Sidlo, 2016). Er is 

voorlopig slechts weinig onderzoek gedaan naar de manieren waarop hiermee wordt omgegaan en 

hoe personen ondersteund kunnen worden bij de sociale moeilijkheden tijdens (de)conversie4.  

3.2.3. Microniveau  

Als laatste zijn er factoren op het microniveau die een rol spelen in (de)conversieprocessen. Zo zijn er 

specifieke levensfasen, zoals de puberteit/adolescentie, waarin personen vaker hun religieuze 

 
4 Zie enkele uitzonderingen: https://www.demorgen.be/nieuws/ex-moslims-komen-in-het-geheim-samen-alle-

religies-zijn-bullshit~b7d46f08/ en https://www.trouw.nl/religie-filosofie/geloofsverlaters-krijgen-steun-van-de-

vrijdenkplaats-je-bent-niet-gek-en-niet-alleen~b671b234/  

https://www.demorgen.be/nieuws/ex-moslims-komen-in-het-geheim-samen-alle-religies-zijn-bullshit~b7d46f08/
https://www.demorgen.be/nieuws/ex-moslims-komen-in-het-geheim-samen-alle-religies-zijn-bullshit~b7d46f08/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/geloofsverlaters-krijgen-steun-van-de-vrijdenkplaats-je-bent-niet-gek-en-niet-alleen~b671b234/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/geloofsverlaters-krijgen-steun-van-de-vrijdenkplaats-je-bent-niet-gek-en-niet-alleen~b671b234/
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identiteit in vraag zullen stellen, in kader van een breder identiteitsvormingsproces (Nowosielski & 

Bartczuk, 2017; Schnitker et al., 2014), intellectuele zoektochten en (persoonlijke) crisiservaringen 

(Rambo & Farhadian, 2014). Ook kunnen de mate van religiositeit, deelname aan religieuze praktijken, 

migratiegeneratie, regio van origine, en migratiegeschiedenis, scholingsgraad en leeftijd een 

belangrijke rol spelen bij de ervaring en perceptie van (de)conversieprocessen (Adam & Torrekens, 

2015; Stuyck et al., 2018; Maes, Wood, & Neels, 2017; Van der Bracht, 2015; Van der Bracht et al., 

2013). We zullen enkele van deze factoren op het microniveau bespreken en dit voor de Vlaamse 

context verder toelichten in de volgende sectie. 

3.2.3.1. LGBTQ+  

Hoewel er vaak gespeculeerd wordt over de relatie tussen attitudes ten aanzien van seksualiteit, de 

LGBTQ+ gemeenschap en (de)conversie van religie, is onderzoek hierover beperkt. Jäckle en 

Wenzelburger (2015) deden kwantitatief onderzoek naar het verband tussen religie en een negatieve 

kijk op homoseksualiteit. Mensen die zichzelf beschreven als religieus stonden negatiever tegenover 

homoseksualiteit. Bracke (z.d.) verwerpt deze gelijkstelling en stelt dat het probleem ligt in de 

‘fundamentalistische’ stroming, namelijk religieuze stromingen die religieuze teksten letterlijk 

opvatten en geen ruimte laten voor interpretatie of persoonlijke invulling van de gelovige. El Kaka en 

Kursun (2002) stellen, op gelijkaardige wijze, dat in de islam discriminatie tegenover homoseksualiteit 

vaak uit anti-modernistische stromingen komt, die religie en politiek (in tegenstelling tot de moderne 

islam) niet gescheiden zien. Ook in het Jodendom wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

orthodoxe, conservatieve, reformistische, liberale en progressieve stromingen. Hierbij komt er vooral 

weerstand uit de orthodoxe gemeenschap die vaker conservatieve opvattingen over homoseksualiteit 

vertolkt (Homolka, 2020). Er kan dus gesteld worden dat een negatieve kijk op iemands seksuele 

geaardheid eerder vertrekt vanuit meer traditionele opvattingen over religie. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat negatieve opvattingen over non-hetero seksualiteit zich niet noodzakelijk vertaalt in 

effectief gedrag (bv. Discriminatie); bovendien kunnen sociale en religieuze netwerken hun 

opvattingen op heel gevarieerde en diverse wijzen invullen.  

Qua aandeel queer-gelovigen, rapporteren Conron et al. (2020) in een studie dat 46.7% van LGBTQ-

volwassenen zichzelf bestempelt als religieus – al moeten we daar wel bij vermelden dat deze studie 

plaats vond in de Verenigde Staten, een heel andere religieuze context dan de Vlaamse. In deze groep 

spelen ook andere demografische factoren, zoals leeftijd, een rol: hoe ouder de populatie is, hoe meer 

gelovigen er zijn. De grootste groep (77.3%) identificeert als christen, een kleiner aandeel als joods 

(2.5%) of als moslim (2%). Voor Vlaamse context is meer onderzoek hierover nodig.  

3.2.3.2. Migratie 

Onderzoek toont aan dat migranten die op een latere leeftijd naar Nederland zijn verhuisd, sterker 

vasthouden aan hun geloof. Dit kan verklaard worden doordat de Nederlandse samenleving seculier 

is en men hier op minder jonge leeftijd aan wordt blootgesteld. Indien iemand een partner heeft uit 

hetzelfde herkomstland is men vaak geloviger. Migranten met een sterke wens tot terugkeer naar 

hun herkomstland geven tevens vaker aan religieus te zijn. Daarnaast werd ondervonden dat 

migranten met een hoger opleidingsniveau minder religieus zijn (Tubergen, 2003). Aansluitend hierbij 

ondervond Huijnk (2018) dat bij Turkse Nederlanders een hoger opleidingsniveau sterker samenhing 

met niet-gelovigheid dan bijvoorbeeld de migratiestatus (i.c. een tweede generatie migrant zijn). 

Maliepaard en Lubbers (2013) vinden echter dat bij tweede generatie migranten in Nederland 

opleidingsniveau geen determinerende factor is, maar dat dit vooral afhangt van het geloof van de 
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ouders. Gelijkaardige resultaten werden gevonden in de Belgische context (Fleischmann & Phalet, 

2012). Met andere woorden: er is geen eenduidig beeld m.b.t. de samenhang tussen religiositeit, 

migratie en opleidingsniveau.  

Er zijn nog geen eenduidige resultaten in welke mate migranten en religieuze minderheden 

‘secularisering’ en in welke mate dit proces anders zou verlopen dan bij de meerderheid. Hoewel er 

signalen zijn dat er seculariseringsprocessen aan het werk zijn (Tubergen, 2003; Huijk, 2018; Van der 

Bracht, 2015), is er ook sprake van ‘reactive religiosity’. Dit fenomeen houdt in dat mensen terug een 

sterkere religieuze identiteit ontwikkelen, omdat ze zich onvoldoende aanvaard voelen door de 

samenleving waarin ze zich bevingen (Drouhot, 2021). Daarnaast kan ‘gelovig’ zijn ook een manier zijn 

om vast te houden aan de eigen identiteit (Maréchal et al., 2014). Dit wordt tevens in stand gehouden 

door het sterk binair denken betreffende ‘wel’ of ‘niet’ gelovig te zijn en de druk van bijvoorbeeld 

voormalige moslims om een positie in te nemen tegen de islam.  

3.2.3.3. Gender 

Over het algemeen kan gesteld worden dat vrouwen religieuzer zijn dan mannen. Dit kan verklaard 

worden vanuit verschillende theorieën en perspectieven (Schnabel, 2018). Collett and Lizardo (2009) 

wijzen op de invloed van socialisatie en met name de gendernormen die zijn meegegeven in de 

opvoeding. Vrouwen die gendergelijke waarden hebben meegekregen zouden minder religieus zijn en 

sluiten op vlak van religiositeit meer aan bij de mannen. Een ander populaire verklaring is dat vrouwen 

meer risicoavers zijn dan mannen. Met name in samenlevingen waar godsdienst sterk aanwezig is en 

ongelovigheid negatief wordt aanzien, zouden vrouwen gemakkelijker gelovig blijven. Zolang 

ongelovigheid een sociaal risico vormt, zou er een extra drempel zijn voor vrouwen om het geloof 

achter zich te laten. Een andere invalshoek is dat vrouwen vaker religieus zijn, maar minder dogmatisch 

dan mannen. Vrouwen zouden meer geneigd zijn om hun religie op een eigen manier te beleven. 

Religie is een interessant maatschappelijke domeinen waarin mensen hun gender beleven – of in 

antropologisch-sociologische termen: ‘aan gender doen’. Er wordt in dat opzicht wel eens gesteld dat 

‘doing religion’ een vorm is van ‘doing gender’. Genderverschillen in religie zouden met andere 

woorden te verklaren zijn omdat de verwachtingen en beleving van vrouwen en mannen anders zijn. 

Van vrouwen wordt er verwacht meer zorgzaam te zijn en hun religieuze beleving kan daartoe 

bijdragen. Ze is vaak toleranter en gericht op een praxis van goed door voor anderen. Vooral in 

samenlevingen met duidelijk gedifferentieerde genderrollen is er een dominant beeld van de vrouw 

die zorg opneemt voor anderen (Schnabel, 2018). Toch zijn vrouwen ook geloviger dan mannen in 

samenlevingen waarbij de genderkloof relatief klein is. Ook hier speelt wellicht de invloed van 

genderspecifieke socialisatie (bvb. vrouwen wordt sneller geleerd om zorgzaam, gemeenschapsgericht 

en op anderen gericht zijn). In lijn met Schnabel (2018) vinden Nederlandse onderzoekers ook dat 

‘vrouwelijkheid’ – gezien als compassie, affectief en zorgend – positief correleert met geloof in God en 

bidden (Kregting et al., 2019). Een onderzoek in Nederland verklaart het feit dat vrouwen geloviger zijn 

dan mannen dan weer doordat vrouwen meer gezondheidsbeperkingen zouden ervaren. Hierdoor 

ervaren zij meer afhankelijkheid, wat leidt tot twijfels over hun bestaanszekerheid (Schnabel, 2018).  

Gender kan ook een rol spelen bij de narratieven van een conversieproces. Zo wijzen Roald (2006) en 

King (2017) erop dat vrouwen het conversieproces vaak vergelijken met verschillende emoties en in 

verschillende fasen indelen (liefde, teleurstelling, volwassenheid). Vele vrouwen vinden het 

bekeringsproces aanvankelijk bevrijdend en vergelijken de eerste fase van bekering met 'verliefd 

worden'. Men heeft gevoel onbekend terrein te verkennen; voor heel wat vrouwen opent de bekering 
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mogelijkheden voor nieuwe identificaties, andere manieren om zichzelf en hun plaats in de wereld te 

bekijken. Na verloop van tijd kunnen bekeerde vrouwen echter teleurgesteld geraken en overweldigd 

worden door de omvang van de regels en verplichtingen die ze zich aanvankelijk hadden opgelegd. In 

deze fasen gaan ze religieuze overtuigingen en praktijken vooral proberen te verzoenen met hun eigen 

interpretaties. Dit alles wijst erop dat conversieprocessen (gender-specifiek) geïnterpreteerd worden, 

en dat deze interpretatie aan voortdurende verandering onderhevig is. De keuze van een religie kan 

ook genderverschillen opleveren. Kent (2014) stelt dat er bijvoorbeeld meer vrouwen bekeren naar de 

Islam dan dit voor mannen het geval is.  

3.3. Godsdiensten en levensbeschouwingen over bekering, verandering van 

geloof en afvalligheid 

Het valt te verwachten dat godsdienstige en levensbeschouwelijke bewegingen, groepen en instituties 

in eerste instantie niet positief zullen staan ten aanzien van individuen of groepen die uit de godsdienst 

of levensbeschouwing willen vertrekken. Op het moedwillig verlaten van de groep wordt afkeurend 

gereageerd. Godsdiensten en levensbeschouwingen binden mensen tot een groep waardoor allerlei 

groepsdynamieken gaan spelen. Godsdiensten en levensbeschouwingen staan bovendien voor 

zingeving en verdedigen bepaalde opvattingen en praktijken die te maken hebben met hoe mensen 

zich verhouden tot zingeving, moraliteit, de bovennatuur en een leven na de dood. 

Levensbeschouwingen kunnen naargelang hun aanhang ook een vorm van macht hebben. Er staat dus 

wel wat op het spel. 

Om dezelfde redenen houden zowat alle godsdiensten en levensbeschouwingen de mogelijkheid open 

om tot de groep toe te treden (voor een overzicht zie Part II van Rambo & Farhadian, 2014). 

Godsdiensten en levensbeschouwingen kunnen zich op dat punt ook in meer of mindere mate 

toeleggen op vormen van werving, bekeringsijver en (dwingend) proselitisme. Het jodendom is door 

de geschiedenis heen bijvoorbeeld veel minder gericht op bekeringen dan het christendom of de islam. 

Sommige levensbeschouwingen stellen zich ook opener op en zijn gemakkelijker toegankelijk dan 

andere.  

Godsdiensten en levensbeschouwingen kunnen ook afspraken, gewoontes of regels hebben om 

mensen die er afwijkende opvattingen op nahouden uit de eigen groep te zetten. Er zijn doorheen de 

geschiedenis tot op vandaag, tal van voorbeelden te vinden waar andersdenkenden, vrijdenkers en 

ketters uit de groep verbannen en geëxcommuniceerd werden. Hier gaat het om mensen die de groep 

onder dwang moeten verlaten en daarbovenop soms nog te maken krijgen met vervolging of een straf.  

Om de leden van de levensbeschouwelijke groep bij de les te houden, kunnen verschillende strategieën 

gebruikt worden. Er kan bijvoorbeeld op gewezen worden dat men buiten de levensbeschouwelijke 

groep verloren is. Extra ecclesiam nulla salus (buiten de kerk geen redding/heil) is in dat opzicht een 

bekend adagium uit de katholieke traditie. Levensbeschouwingen kunnen als sociale institutie 

voorwaarden stellen en nadelen koppelen aan het uittreden. Het verlaten van de 

levensbeschouwelijke groep kan ook resulteren in sociale afkeuring en uitsluiting. 

In verschillende levensbeschouwelijke tradities zijn er in de teksten ook aanwijzingen te vinden over 

hoe men moet omgaan met geloofsverlating, apostasie en afvalligheid. Zo staat in de joodse Bijbel 

(tevens het Oude Testament van de christenen) in Deuteronomium 13 het volgende: “Wanneer uw 

broer, een zoon van uw moeder, uw zoon of uw dochter, uw liefste vrouw of uw beste vriend u in het 

geheim voorstelt; “laat ons andere goden gaan dienen” [...] dan mag u daar niet aan toegeven en niet 
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naar zo iemand luisteren. U mag geen medelijden met zo iemand hebben en zo iemand niet sparen of 

in bescherming nemen. U moet zo iemand zonder uitstel doden. Zelf moet u als eerste uw hand tegen 

zo iemand opheffen en daarna moeten alle volksgenoten het doodsvonnis voltooien. U moet zo iemand 

dood stenigen”... Wat verder in de tekst, Deuteronomium 17, gaat het als volgt: “Wanneer in uw 

midden, in een van de steden die de Heer uw God uw schenkt, iemand is, man of vrouw, die [...] andere 

goden gaat vereren [...] dan moet u een nauwkeurig onderzoek instellen. Blijkt het waar te zijn en staat 

het inderdaad vast dat een dergelijke gruweldaad in Israël bedreven is, dan moet u de man of vrouw 

die deze misdaad heeft begaan buiten de stadspoort brengen en dood stenigen.”  

Ook in de islamitische bronteksten zijn gelijkaardige dingen te lezen over geloofsafval (al-riddah). In de 

derde soera van de Koran staat dat zij die ongelovig zijn geworden na geloofd te hebben, dwalen en 

niet op begrip zullen kunnen rekenen. Soera 16 voegt daaraan toe dat op wie ongelovig wordt na 

geloofd te hebben, de Woede van Allah rust. Voor hen is er een “geweldige bestraffing” voorzien. 

Volgens verschillende hadiths (tekstverzamelingen met daarin uitspraken en handelingen die aan de 

profeet Mohammed worden toegewezen) staat op geloofsafvalligheid de doodstraf. In de verzameling 

van al-Bukhari, volume 9, boek 84, nr 57 staat "Wie ook maar zijn islamitische religie verandert, dood 

hem." (zie ook Bukhari 4:52:260 en verschillende andere plaatsen, ook in de verzamelingen van 

Muslim, Dawud en Malik).  

Niet verwonderlijk dat geloofsafvalligheid in heel wat religies een controversieel thema is. Dat is zeker 

ook het geval in de islam. Moslimfundamentalisten, maar ook islamcritici, kunnen wijzen op de strenge 

hadiths. Anderen wijzen liever op de Koranverzen die voor een vorm van godsdienstvrijheid zouden 

pleiten (cf. Saeed 2004: ch. 5). Onder meer deze verzen openen de deur voor een vorm van religieuze 

tolerantie: ‘Er is geen dwang in de godsdienst’ (soera 2, vers 256) en ‘aan u uw godsdienst en aan mij 

mijn godsdienst’ (soera 109, vers 6). Onder moslims zijn er echter uiteenlopende meningen over de 

vraag hoe en in welke mate geloofsafvalligheid bestraft moet worden (cf. PEW, 2012)5. Uit het 

onderzoek van Simon Cottee blijkt bovendien dat geloofsafval door moslims in het westen niet meer 

gezien wordt als een probleem dat juridisch of politiek aangepakt moet worden. Ex-moslims moeten 

er niet vrezen voor hun leven of voor politieke straffen. Wel kunnen ze met afkeurende en 

stigmatiserende reacties te maken krijgen vanuit hun familie en de moslimgemeenschap waartoe ze 

behoorden (Cottee, 2015).  

Wie op een literalistische manier vasthoudt aan bepaalde religieuze bronteksten kan munitie vinden 

om geloofsafval te problematiseren. De manier waarop religie en levensbeschouwing in praktijk wordt 

gebracht (‘lived religion’) staat echter vaak ver af van (bepaalde stukken van) de letterlijke tekst. 

Religieuze opvattingen, beleving en praktijk passen zich aan nieuwe maatschappelijke en politieke 

contexten aan en religie is in belangrijke mate ook steeds wat mensen er zelf van maken. Religieuze 

gemeenschappen zijn steeds ook ‘interpretatieve gemeenschappen’ die gezamenlijk en in relatie met 

de bronteksten en de traditie op zoek gaan naar een hedendaagse manier om hun identiteit, geloof en 

gedrag vorm te geven. Dat geldt ook voor de visie op geloofsafval, bekering en geloofsverandering.  

4. Maatschappelijke context  
De conversie- en deconversieprocessen die onderwerp zijn van dit rapport vinden niet plaats in een 

sociaal vacuüm maar maken deel uit van en worden beïnvloed door een samenleving die de laatste 

 
5 https://www.pewresearch.org/religion/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-
about-sharia/ 
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decennia op levensbeschouwelijk vlak grondig veranderd is. Vliek (2019) vond reeds dat religieuze 

identiteitsvorming (bv. De mate waarin religie centraal staat in de ontwikkeling van een eigen 

identiteit), in interactie met factoren op meso- en macroniveau (bv. De mate waarin socio-religieuze 

verenigingen beperkingen opleggen en secularisering in de samenleving). Op macroniveau zijn drie 

tendensen zijn hier relevant: secularisering, ontzuiling en toegenomen diversiteit (cf. Loobuyck 2018, 

108ff). Algemeen gesteld kunnen we zeggen dat de huidige maatschappelijke context in Vlaanderen 

nogal wat mogelijkheden biedt om van levensbeschouwing te veranderen. Secularisering is in 

belangrijke mate een sociologische evolutie waarin heel wat mensen vragen gaan stellen bij hun 

religieuze identiteit, opvoeding, praktijk en de religieuze betrokkenheid daalt. Individualisering, 

ontzuiling en diversiteit nodigen uit om zelf de eigen levensbeschouwelijke opvoeding en socialisatie 

te overdenken en een eigen levensbeschouwelijk traject te doorlopen waar (gedeeltelijke of 

volledige) verandering van levensbeschouwing deel van kan uitmaken. 

 Ook de juridische en grondwettelijke context is van belang. Het EVRM bevat een artikel over vrijheid 

van godsdienst en geweten die expliciet het recht vernoemt om van godsdienst of levensovertuiging 

te veranderen. De Belgische Grondwet bevat sinds 1831 een eigen, vrij liberale, invulling van de vrijheid 

van godsdienst en geweten, die ook een juridisch kader biedt voor mensen die zich bekeren of zich van 

hun levensbeschouwing afkeren. 

4.1. Grondwet 

Sinds het ontstaan van de Belgische Grondwet is het juridisch gezien mogelijk geweest om in België 

van levensbeschouwing te veranderen. Er zijn twee artikels opgenomen in de grondwet die vrijheid 

van eredienst, geweten en godsdienst impliceren. Artikel 19 (oorspronkelijk artikel 14) : “De vrijheid 

van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening 

te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het 

gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd”. Artikel 20 (oorspronkelijk artikel 15): “Niemand 

kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van 

een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden.”. Beide grondwetsartikels beschermen ieders 

recht op vrijheid van geweten, ook dat van de twijfelaar, de bekeerling of de geloofsafvallige.  

Er is in de Belgische grondwet ook sprake van erkende religies en levensbeschouwingen6. Artikel 181 

bepaalt dat erkende religies het recht hebben op een vorm van financiering in de vorm van een loon 

voor bedienaren van de eredienst en morele consulenten. Artikel 24 bepaalt dat officiële scholen 

gedurende de leerplicht lessen moeten aanbieden in een van de erkende godsdiensten en de niet-

confessionele zedenleer. Erkende godsdiensten hebben een bijzonder recht op financiering en een vak 

op het curriculum van de leerlingen in het officieel onderwijs, maar het is niet zo dat leden en 

aanhangers van niet erkende levensbeschouwingen minder grondwettelijke bescherming zouden 

genieten inzake hun vrijheid van godsdienst en geweten dan leden van erkende godsdiensten en 

levensbeschouwingen. 

4.2. Secularisering 

Zowat alle West-Europese samenlevingen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog een proces van 

secularisering doorlopen, waarbij de positie van Kerk en religie drastisch veranderde. Algemeen wordt 

secularisering opgevat als een afname in religie, ongeacht hoe religie wordt gedefinieerd (Swatos & 

 
6 In België zijn er zeven erkende levensbeschouwingen: zes erediensten - katholiek, orthodox, anglicaans, 
protestants-evangelisch, joods en islamitisch - en daarnaast de georganiseerde vrijzinnigheid. 
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Christiano, 1999). Dergelijke processen vonden duidelijk ook plaats in België en gingen hand in hand 

met processen van ontzuiling, de-traditionalisering en individualisering (o.a. Abts, 2011; Huyse, 1987; 

Dobbelaere & Voyé, 1990; Verschraegen & Abts, 2021).  

Het seculariseringsproces waarbij religieuze instituties hun geprivilegieerde maatschappelijke 

positie verliezen en zich aanpassen aan een pluralistische samenleving, kan zich op drie niveaus 

afspelen. Op een eerste niveau verwijst secularisering naar de neergang van religieuze beleving en 

geloofspraktijk in de samenleving. Religie wordt steeds minder in de praktijk gebracht en 

geloofswaarheden worden steeds meer betwijfeld. Een tweede niveau van secularisering betreft het 

maatschappelijke leven dat zich losmaakt van de godsdienst als structurerend systeem. De 

verschillende maatschappelijke domeinen als onderwijs, wetenschap, media en politiek gaan zich 

autonoom volgens hun eigen dynamiek ontplooien en onttrekken zich langzaam maar zeker aan het 

gezag en de controle van religieuze instituties. Secularisering heeft op dit niveau ook betrekking op de 

scheiding tussen kerk en staat. Als derde niveau kan secularisering tevens zorgen voor een evolutie 

binnen de religies zelf. Ze maken zich compatibel met de uitgangspunten van de democratische 

rechtsstaat en houden steeds meer rekening met de seculiere en pluralistische context waarin ze zich 

bevinden (Loobuyck, 2013; 2015). Terwijl het katholieke geloof in de jaren 1950 sterk en dominant 

aanwezig was in België, begint de kerkelijke betrokkenheid vanaf midden jaren 1960 drastisch te dalen, 

eerst in Wallonië en Brussel, maar niet lang daarna ook in Vlaanderen. Dit is vooral merkbaar in een 

drastische daling van kerkbezoeken; zo blijkt uit de cijfers die de katholieke Kerk sinds 1960 bijhoudt 

dat het wekelijks kerkbezoek in 1964 al gedaald was tot ongeveer 45% van de Belgische bevolking en 

vervolgens verder afnam tot 5% in 2008. Recente cijfers geven aan dat dit aandeel nog verder gedaald 

is tot 2.6% in 2018 en 2019 (Dobbelaere & Voyé, 1990; Verschraegen & Abts, 2021). Helaas hebben we 

weinig betrouwbare gegevens over de participatie aan religieuze vieringen bij andere godsdiensten 

(bijvoorbeeld het vrijdaggebed bij moslims, de diensten in de synagoge bij de joodse sabbat). We 

weten wel dat ook kerkelijke rituelen zoals doopsel, huwelijk en begrafenis een belangrijke terugval 

hebben gekend, hoewel deze minder uitgesproken is dan bij het zondagse misbezoek. Bij deze cijfers 

moet wel opgemerkt worden dat de dalende deelname aan kerkelijke praktijken niet helemaal 

samenvalt met het belang dat men aan religie hecht. Wanneer Vlamingen, bijvoorbeeld, gevraagd 

wordt of geloof hun sterkte biedt, is het antwoord niet zo eenduidig als men zou verwachten op grond 

van de toegenomen ontkerkelijking. Waar in 1981 bijna zes op tien Vlamingen vinden dat geloof hun 

vertroosting of kracht schenkt daalt dat percentage lichtjes tot 47.6 in 2008, maar blijft het merkelijk 

hoger dan de kerkelijke participatiecijfers (Verschraegen & Abts, 2021). Dit stemt ook overeen met 

gegevens van de SID-survey waaruit blijkt dat 62% van mensen met Belgische afkomst zichzelf als 

gelovig beschouwen (Stuyck et al., 2018; Maes, Wood, & Neels, 2017). Dit relatief hoge cijfer valt te 

verklaren doordat vele mensen van Belgische afkomst als ‘sociaal-culturele christenen’ kunnen worden 

omschreven; ze zien zichzelf nog als ‘christen’ maar niet langer als ‘kerkelijk’; men voelt vaak geen 

identificatie meer met de Katholieke Kerk, wat ook uitgedrukt wordt in de drastische daling van het 

aantal kerkbezoeken. Het zijn eerder de christelijke waarden waar men zich nog achter kan scharen en 

kerkelijke participatie wordt vaak beperkt tot belangrijke levensgebeurtenissen/gewoontes (zoals 

bruiloften en dopen). 

De Britse godsdienstsociologe Grace Davie (1994) wees er enkele decennia geleden al op dat een 

daling in de kerkpraktijk niet betekent dat religie verdwijnt. Zij observeerde vooral dat vele mensen 

hun geloof op een meer persoonlijke manier, vaak los van de Kerk, beginnen beleven en sprak daarom 

over ‘believing without belonging’ (men gelooft nog wel, maar wil zich niet meer met de kerk 
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associëren). Anderen kunnen dan weer vasthouden aan het kerkelijke lidmaatschap, zonder er nog 

echt in te geloven (‘belonging without believing’; men noemt zich nog christen, maar gelooft niet echt 

meer in een persoonlijke God, het hiernamaals, etc.). Ook andere godsdienstsociologen wijzen op de 

opkomst van niet-kerkelijke vormen van religiositeit en spiritualiteit; een aanzienlijk deel van de 

bevolking gaat niet meer naar de kerk, maar voelt zich nog wel ‘religieus’ of ‘gelovig’, vaak zonder dat 

precies te kunnen definiëren (Heelas, 2005).  

Dit alles maakt dat we in een context leven waarin niet alleen een verandering in het geloof, maar ook 

het verlies van geloof en levensbeschouwelijke identificatie minder geproblematiseerd wordt en voor 

veel mensen een vrij onbesproken en harmonieus verloop kent. Anderzijds kan in deze context 

bekering naar een religie vaak op onbegrip botsen of als abnormaal worden beschouwd.  

4.3. Ontzuiling en detraditionalisering 

België is lange tijd ‘verzuild’ geweest. Allerlei organisaties en activiteiten verbonden zich met een 

levensbeschouwing of politieke identiteit: onderwijs, ziekenhuizen, dagbladen, vakbonden, 

jeugdbeweging, etc. De christelijk-katholieke zuil was de grootste. Daarnaast zijn ook socialisten, 

liberalen en vrijzinnigen mee in de verzuiling gestapt. De zuil waarin mensen werden geboren en 

grootgebracht, bepaalde de sociale omgeving en allerlei keuzes die men in de rest van het leven zou 

maken. De zuil waarin men zich bevond bepaalde grotendeels met wie men omging, naar welke school 

of universiteit men ging, welke krant men las en wie men als gezaghebbende stem vertrouwde. 

Verzuiling wordt vaak geassocieerd met een vorm van ‘hokjes-denken’. Mensen gingen om met 

gelijkgestemden en werden niet echt uitgedaagd door andersdenkenden. Meestal vond sociaal contact 

enkel plaats met mensen uit dezelfde zuil. Dit maakte het niet evident om uit een zuil te stappen. 

In België vond echter een proces van ontzuiling plaats waardoor levensbeschouwelijke groepen minder 

van belang zijn en traditionele breuklijnen vervaagden (Huyse, 1987). Dit maakt dat mensen zich voor 

hun politiek, morele en levensbeschouwelijke overtuigingen minder afhankelijk maken van traditie, 

zuil, levensbeschouwelijke gemeenschap, maar zelf hun pad uitstippelen. Ook dat leidt tot meer 

mogelijkheid tot gedeeltelijke of volledige (de)conversie. Hoewel zuilen structureel nog aanwezig zijn 

in België, denk bijvoorbeeld aan de mutualiteiten of het katholiek onderwijs, gaat het eerder om een 

netwerk van zuilgebonden organisaties. Deze organisaties doen weliswaar aan gemeenschappelijke 

belangenbehartiging, maar kunnen niet langer dezelfde controle als weleer over hun leden kunnen 

uitoefenen en hebben dus een groot deel van hun levensbeschouwelijke invloed verloren.  In de 

huidige context zou het veranderen van levensbeschouwing dan ook eenvoudiger moeten kunnen 

verlopen dan voorheen. Aangezien de levenslange socialisering binnen één religieus of 

levensbeschouwelijk milieu – inclusief spaarzame contacten met wie toen nog ‘andersdenkend’ werd 

genoemd – verleden tijd is, verloren heel wat denkbeelden en overtuigingen die voorheen als normaal 

of gewenst doorgingen aan vanzelfsprekendheid (vandaar de term ‘de-traditionalisering’). In de plaats 

daarvan is een sociologische trend van individualisering gekomen, waarbij mensen zelf willen kiezen 

welke overtuigingen ze aanhangen en bij welke organisaties ze zich aansluiten (Verschraegen & Abts, 

2021). 

4.4. Diversiteit 

Mede als gevolg van immigratie, is Vlaanderen de laatste decennia divers geworden. Zo zijn 

Antwerpen, Genk, Vilvoorde en Brussel demografisch geëvolueerd naar ‘majority-minority-cities’. Het 

zijn steden waar de meerderheid van de bevolking bestaat uit mensen met een migratieachtergrond 

(Vandekinderen, Roose, Raeymaeckers, & Hermans, 2018). Dit, gecombineerd met de 
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individualisering en de-traditionalisering maakt Vlaanderen niet enkel multicultureel, maar ook 

multireligieus en levensbeschouwelijk divers. Het levensbeschouwelijke landschap dat historisch 

gezien vrij homogeen katholiek was, geeft nu onder meer plaats aan moslims, sikhs, jains, boedhisten, 

atheïsten, ietsisten, protestantse, evangelische en orthodoxe christenen. Hoewel de samenleving sterk 

geseculariseerd is, is religie – zoals ook bleek uit de cijfers die we hierboven gaven – niet helemaal 

verdwenen en blijft het zowel voor individuen als voor de samenleving zelf een factor van betekenis. 

Men spreekt in dat verband ook wel van een post-seculiere samenleving: een seculiere samenleving 

die zich best instelt op de blijvende aanwezigheid en betekenis van religie en levensbeschouwelijke 

gemeenschappen. 

De aanwezigheid van de levensbeschouwelijke diversiteit maakt dat mensen met religie en 

levensbeschouwelijke groepen in contact blijven komen – zowel in hun persoonlijke als in het 

maatschappelijk leven. De aanwezige diversiteit, gecombineerd met een toenemende 

individualisering van het levensbeschouwelijke, creëert een context waarin mensen meer opties 

hebben om uit te kiezen. Zo kan het gebeuren dat sommigen, mede in reactie op de komst van andere 

religies zoals de islam, het belang van het christendom of katholicisme in onze contreien opnieuw 

beginnen beklemtonen (Habermas, 2008; Roy, 2020) 

De aanwezige diversiteit in de samenleving zorgt ook voor een verandering binnen 

geloofsgemeenschappen. Zo zorgt migratie vanuit Oost-Europa voor meer stromingen binnen het 

Jodendom in België en zorgt migratie uit Azië voor meer variatie in de Islam (Colla et al., 2020). Deze 

diversiteit kan zowel conversie- als deconversieprocessen, ook binnen de eigen levensbeschouwelijke 

traditie, in de hand werken. Daarnaast kan migratie ertoe leiden dat er generatiekloven ontstaan 

binnen een religie, waarbij jongere hun geloof anders invullen dan de oudere generatie (Abaâziz, 

2021).  

4.5. Politieke en media discours 

De secularisering heeft de aandacht voor religie in de samenleving en het publieke debat niet doen 

verdwijnen. Wel integendeel. Religie is onderwerp van debat gebleven, ondanks én dankzij 

secularisering. Net omdat de samenleving post-seculier en pluralistisch is geworden, lopen gelovigen, 

en in het bijzonder diegenen die hun geloof in de openbare sfeer uitdrukken, in de kijker. Ook de 

diversiteit die migratie met zich meebrengt, brengt religie terug op een meer zichtbare plaats in de 

samenleving. Dit zorgt voor een spanningsveld waarbij de bredere samenleving seculier is, en religie 

en religieuze kwesties vaak sterk uiteenlopende gevoelens en waarderingen met zich meebrengen. 

Met name de islam is een religie die geregeld onderdeel uitmaakt van een gepolariseerd 

maatschappelijk debat. Een aanzienlijk deel van de Europese populatie heeft ook een negatieve kijk 

op de islam, hoewel er significante verschillen bestaan tussen Europese landen onderling (Pew 

Research Center, 2019). Voor België wees een onderzoek van 2017 uit dat 60% van de Belgen de islam 

als een gevaar zagen7. Deze bredere maatschappelijke context heeft waarschijnlijk ook een impact op 

conversie- en deconversieprocessen. Het is aannemelijk dat de polarisering rond Islam er enerzijds 

voor zorgt dat moslims die de islam willen verlaten bang zijn om gepercipieerd te worden als verraders 

van hun geloof. Anderzijds kan deze delicate context ertoe leiden dat een bekering naar de islam 

allesbehalve evident is, en op veel onbegrip of zelfs vijandigheid kan stuiten.  

 
7 https://www.rtbf.be/article/noir-jaune-blues-constat-d-echec-pour-le-vivre-ensemble-en-belgique-
9497247?id=9497247  

https://www.rtbf.be/article/noir-jaune-blues-constat-d-echec-pour-le-vivre-ensemble-en-belgique-9497247?id=9497247
https://www.rtbf.be/article/noir-jaune-blues-constat-d-echec-pour-le-vivre-ensemble-en-belgique-9497247?id=9497247
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Het is in deze context dat er ook in het publieke en politieke debat steeds meer aandacht gevraagd 

wordt voor het lot van mensen die van religie of levensbeschouwing willen veranderen. Wat hier ook 

meespeelt is dat het medialandschap grondig veranderd is, mede door de komst van nieuwe (sociale) 

mediakanalen en platforms (Loader & Mercea, 2011; Duncombe, 2019). Deze kanalen worden 

gekenmerkt door snel opflakkerende controverses die ook aan politiek belang winnen (Duncombe, 

2019). Aangezien religie opnieuw een zichtbare en enigszins omstreden plaats in onze samenleving 

inneemt, is het niet ongewoon dat er af en toe ook gepolariseerde debatten over religieuze kwesties 

plaatsvinden in het politieke en mediadebat (Hoover, 2006; Vasterman, 2018). De gevolgen en 

debatten kunnen erg verschillen naargelang de religie en levensbeschouwing waarover het gaat, 

alsook de politieke oriëntatie die men heeft (Pinxten, 2020; Zemni, 2011). In dit politieke landschap 

wordt de rol van geloofsgemeenschappen steeds vaker bevraagd door politieke vertegenwoordigers 

(zie vb. parlementaire vraag8); ook de rol die erkende geloofsgemeenschappen spelen bij afvalligheid 

(parlementaire vraag9) en de plaats en subsidiëring van religie in de samenleving wordt steeds vaker 

onderwerp van debat. Daarbij wordt niet enkel naar de nationale context, maar ook de internationale 

context verwezen, inclusief de EHRM (parlementaire vraag10). Er bestaat een gelijkaardige aandacht 

voor het thema ’afvalligheid' in de (sociale) media, zowel in het binnen- als buitenland. Het thema 

krijgt al verschillende jaren aandacht in literatuur en films (Gooren, 2011). Vaak krijgen de verhalen 

van afvalligen ook veel mediabelangstelling. Dit was onder meer het geval bij de Netflix serie 

“Unorthodox”11 die het verhaal brengt van een chassidische vrouw uit Brooklyn die vlucht uit een 

gearrangeerd huwelijk en naar Berlijn verhuist. Ook de Nederlandse auteur Lale Gül, kreeg met haar 

boek “Ik ga leven” veel media-aandacht, ook buiten de eigen landsgrenzen. Gezien religie steeds vaker 

onderwerp van politiek debat vormt, kan deze politisering van religie verdergezet worden op online 

mediaplatforms wat soms leidt tot grote polarisering of polariserende attitudes. Dit kan discriminatie, 

stereotypering en andere (negatieve) attitudes ten aanzien van zowel gelovigen, niet-gelovigen als 

afvalligen in de hand werken en een invloed hebben op (de)conversieprocessen, alsook het beleid en 

de hulpverlening die hierrond georganiseerd is.  

5. Methodologie  
Dit onderzoek combineert verschillende onderzoeksmethoden. In eerste instantie maken we gebruik 

van individuele diepte-interviews, aangevuld met expertinterviews en focusgroepgesprek met 

representatieve organen uit de erkende erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwing. 

Deze kwalitatieve methoden zijn het best geschikt om onze onderzoeksvragen te beantwoorden en de 

diversiteit aan (de)conversietrajecten te capteren. Deze individuele trajecten variëren immers sterk 

afhankelijk van de religie/levensbeschouwing waar mensen vanaf stappen, naar welke 

levensbeschouwing ze toe gaan, de duurtijd van het proces alsook de reactie van de omgeving (Streib, 

2021). Onze interviews werden opgebouwd op basis van bestaande literatuur verkennende inzichten 

uit bestaande datasets (zoals de SID-survey)12, en verkennende gesprekken met maatschappelijke 

 
8 https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-
werk/commissies/commissievergaderingen/1589068/verslag/1590145 
9 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1855865  
10 https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-
werk/commissies/commissievergaderingen/1626224/verslag/1629338 
11 https://www.netflix.com/be/title/81019069 
12 https://samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be/sites/samenleven-in-diversiteit/files/Bijlage%201%20-
%20eindrapport%20vervolgonderzoek%20SID.pdf  

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1855865
https://samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be/sites/samenleven-in-diversiteit/files/Bijlage%201%20-%20eindrapport%20vervolgonderzoek%20SID.pdf
https://samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be/sites/samenleven-in-diversiteit/files/Bijlage%201%20-%20eindrapport%20vervolgonderzoek%20SID.pdf
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stakeholders tijdens de expertencomités. De belangrijkste thema’s die aan bod kwamen waren (de 

variëteit in) (de)conversieprocessen alsook bredere thema’s als secularisering, religiositeit, belang van 

sociale netwerken, religieuze gemeenschap, religieuze netwerken in migrantengemeenschappen, 

verschillen naargelang migratie, gender, LGBTQ+ etc. Hierbij werd gebruik gemaakt van de beschikbare 

data en analyses van de SID-survey. Vervolgens kwam er een eerste expertencomité samen, dat de 

bestaande praktijken, de ondersteunende organisaties, alsook de belangrijke actoren rond dit thema, 

mee in kaart hielp te brengen.  

De literatuurstudie en verkennende gesprekken hielpen ons om de selectiecriteria van de 

participanten te verfijnen en hoe deze geïdentificeerd, alsook bereikt, kunnen worden. Op basis van 

de literatuurstudie ontwikkelden we de topiclijsten, ethische richtlijnen en procedures. Tijdens de 

derde fase voerden we de dataverzameling uit gevolgd door de data-analyse. We transcribeerden de 

interviews en maakten voor de analyse gebruik van Nvivo, een data-analyse faciliterende software. 

Doorheen het gehele project stonden we in nauw contact met relevante maatschappelijke 

stakeholders, beleidsmakers en experts rond dit thema, om indien nodig het onderzoek bij te sturen, 

moeilijkheden aan te kaarten en te bespreken, alsook voor het voorbereiden van 

beleidsaanbevelingen.  

5.1. Ethische richtlijnen en procedures 

We verkregen goedkeuring van het Ethics Committee for the Social Sciences and Humanities 

(SHW_21_142) van de Universiteit Antwerpen. Dit is noodzakelijk gezien de gevoeligheid van het 

thema en de (potentiële) kwetsbaarheid van participanten. Voorafgaand elk interview werd er, 

conform de GDPR-richtlijnen, informatie gedeeld met de respondenten over het onderzoek. Op basis 

hiervan werd er ‘informed consent’ gedeeld waarin bevestigd werd dat de deelname vrijwillig was en 

er voor analysedoeleinden mocht opgenomen worden (zie bijlage I). Daarnaast werden de 

respondenten erop gewezen dat ze recht hadden hun deelname op elk moment stop te zetten, alsook 

dat hun anonimiteit verzekerd werd door het gebruik van pseudoniemen.  

5.2. Selectie en werving respondenten 

Aangezien narratieven en ervaringen tijdens (de)conversieprocessen centraal staan in dit onderzoek, 

hanteerden we kwalitatieve onderzoeksmethoden, en dan in het bijzonder semigestructureerde 

interviews met participanten die recent afstand deden van hun levensbeschouwing en/of veranderd 

zijn naar een andere levensbeschouwing. Er vonden ook expertinterviews plaats om de verkregen 

informatie van de participanten verder te kaderen. Dat vereenvoudigde de bereikbaarheid van de 

moeilijk te contacteren en identificeren doelgroep, alsook het linken van de (de)conversieprocessen 

aan de sociale context waarin ze plaatsvinden. Tegelijk vergemakkelijkte het de detectie van ervaren 

hindernissen en gebruikte copingstrategieën.  

Om een beter inzicht te verwerven in de specificiteit van de (de)conversieprocessen per 

geloofsgemeenschap, hebben we 43 participanten bevraagd die dergelijke (de)conversieprocessen 

hebben meegemaakt. Respondenten werden geselecteerd op basis van volgende criteria: 

- (De)conversieprocessen per religieuze gemeenschap waarvan ze afstand deden (en mogelijk 

aansloten bij een andere levensbeschouwing)13. Participanten die afstand deden van: 

 
13 Voor analysedoeleinden, vertrokken we vanuit de levensbeschouwing waartoe de participant initieel lid van 
was, maar dit sluit niet uit dat deze participanten niet reeds veranderd zijn naar een andere levensbeschouwing 
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o Het christendom 

o De islam  

o Het jodendom 

o Hun ongelovige/vrijzinnige levensbeschouwing 

- (De)conversieprocessen die de laatste 10 jaar zijn doorgemaakt 

- Variatie naargelang (recente) migratieachtergrond  

- Variatie naar gender, leeftijd, LGBTQ+ 

- Woonachtig in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Gezien de moeilijkheid om de participanten via officiële cijfers van de Vlaamse (of lokale) overheid te 

identificeren, hebben we uitvoerig aandacht besteed aan de identificatie en werving. Religieuze 

participatie of lidmaatschap is doorgaans niet zichtbaar aan de hand van visuele kenmerken, en zit niet 

vervat in databanken of geregistreerde lidmaatschappen (zie schatting bijvoorbeeld Torrekens, 2007). 

We maakten in ons onderzoek daarom gebruik van een sneeuwbalsteekproef, waarbij we op 

verschillende manieren en via verschillende tussenpersonen participanten contacteren. Dit omvat 

contactopname en identificatie via: 

1. Sociale media (publieke en gesloten groepen),  

2. Zelforganisaties, zoals bijvoorbeeld de Beweging Belgische ex-moslims van België of 

deMens.nu,  

3. Religieuze leiders,  

4. Alternatieve groeperingen en organisaties die op zich niets te maken hebben met religie maar 

waarbij hun deelname mogelijk wel implicaties kan hebben voor hun geloofsovertuiging. Een 

mooi voorbeeld hiervan is Merhaba dat zich richt naar LGBTQ-groepen met een 

migratieachtergrond en Atlas vzw,  

5. Vertegenwoordigers, rolmodellen (zoals politici of uitgevers van tijdschriften), diaspora- 

organisaties (zoals bijvoorbeeld de Federatie Marokkaanse Verenigingen), 

onderwijsinstellingen en organisaties van migrantengroepen,  

6. Eigen netwerken van de onderzoekers als startpunt. 

Om selectie-bias te vermijden, was het belangrijk om participanten via veel verschillende kanalen te 

rekruteren. Voordat we met deze interviews begonnen, kwam ook het expertencomité samen met 

sleutelfiguren uit de geselecteerde religieuze gemeenschappen, het beleid of de academische wereld. 

Dit hielp ons de strategie te verfijnen om de juiste en voldoende gevarieerde participanten te vinden, 

benaderen en te bevragen. Zo werd er bijvoorbeeld gewaarschuwd om niet enkel te rekruteren via 

hulpverleningsorganisaties om een bias te voorkomen waarbij enkel respondenten zouden benaderd 

worden die een intens en langdurig (de-)conversieproces doorlopen hebben.  

Vervolgens werden de eerste participanten geselecteerd en gecontacteerd. We hebben ervoor 

gekozen om mensen die zelf aangeven dat ze, althans gedeeltelijk, afgestapt zijn van bepaalde 

religieuze praktijken, op te nemen in het onderzoek. Dit kan dus ook gaan over personen die zich nog 

wel identificeren met het culturele aspect van hun religie (bv. Culturele moslims of cultuurchristenen). 

Op deze manier hebben we voornamelijk personen kunnen bereiken die mogelijks ook beter 

ondersteund zouden kunnen worden tijdens dit traject. Ook konden we hierdoor voldoende variatie 

meenemen in de (de)conversieprocessen die de participanten doormaken alsook hun noden en 

behoeften meenemen in de beleidsaanbevelingen van dit rapport.  
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In totaal werden 43 participanten die dergelijke (de)conversieprocessen hebben doorgemaakt, 

bevraagd tijdens een diepte-interview, in de periode januari 2022 tot juni 2022. Teneinde de 

gesprekken zo comfortabel mogelijk te maken vonden de interviews plaats in heel Vlaanderen en 

Brussel, op een locatie naar keuze van de respondent. Indien gewenst konden de interviews ook online 

doorgaan. We maakten hiervoor meestal gebruik van Microsoft Teams, en bij uitzondering van Google 

Meets of WhatsApp. Het merendeel van de interviews werd afgenomen in het Nederlands, maar bij 

uitzondering ook in het Engels. In totaal identificeerden 22 respondenten zich als mannelijk en 21 

respondenten als vrouwelijk. De leeftijd lag tussen de 21 en 61 jaar, waarbij de grootste groep tussen 

de 18-25 was. De origine van de respondenten wordt weergegeven via het geboorteland van de 

moeder. De grootste groep heeft de Belgische nationaliteit, dit sluit echter niet uit dat er ook 

respondenten deelnamen die 3de generatie migrant zijn en zich identificeerden met een andere 

etnische groep. We maakten ook een onderscheid tussen ‘nieuwe religie’ en ‘huidige religie’. Dit 

betekent niet dat er steeds sprake is van een harde breuk. Respondenten die zich nog cultureel 

affiliëren met hun religie worden tot de categorie ‘andere’ gerekend. Onder de categorie ‘andere’ zit 

ook een respondent vervat die boeddhistisch is en een respondent die zich Joods voelt, maar geen 

toelating kreeg van de synagoge om dit officieel te maken. Voor analysedoeleinden worden 

respondenten die zichzelf bijvoorbeeld ‘agnostisch’ noemen onder ‘ongelovig/vrijzinnig’ geplaatst. 

Men kan argumenteren dat dit twee verschillende zaken zijn, maar we kozen er in dit onderzoek voor 

om ‘ongelovig/vrijzinnig’ als parapluterm te gebruiken voor verschillende vormen en gradaties van 

ongelovigheid. 

Tabel I: Steekproef verlaten religie of levensbeschouwing, huidige religie of levensbeschouwing, gender, 

leeftijd, partner, seksuele oriëntatie, geboorteland moeder, verblijfsduur in België, provincie, 

opleidingsniveau en arbeidsstatus.  

Vorige religie of levensbeschouwing  Aantal Percentage 

(%) 

Islam 13 30.2 

Christendom  12 27.9 

Ongelovig/vrijzinnigheid  10 23.3 

Jodendom 8 18.6 

Huidige religie of levensbeschouwing    

Ongelovig/vrijzinnigheid  17 39.5 

Islam  8 18.6 

Christendom 6 14 

Jodendom 4 9.3 

Andere  8 18.6 

Gender    

Man 22  51.2 

Vrouw 21  48.8 

Leeftijd in jaren   

18-25 15 34.9 

26-30 12 27.9 

31-35 7 16.3 

36-40 6 14 

41-45 1 2.3 
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51-55 1 2.3 

61-65 1 2.3 

Partner   

Nee 22 51.2 

Ja 21 48.8 

Seksuele oriëntatie    

Heteroseksueel 35 81.4 

Homoseksueel  3 7 

Queer  2 4.7 

Panseksueel  1 2.3 

Niet-toegewezen  2 4.7 

Geboorteland moeder   

België 17 39.5 

Nederland 4 4.7 

Frankrijk 1 2.3 

Hongarije 1 2.3 

Roemenië 1 2.3 

Oekraïne 1 2.3 

Turkije 1 2.3 

Rusland 1 2.3 

Thailand 1 2.3 

Pakistan 1 2.3 

Marokko 6 14 

Algerije 1 2.3 

Kenia 1 2.3 

Rwanda 1 2.3 

Zuid-Afrika  1 2.3 

Mexico 1 2.3 

Argentinië 1 2.3 

Onbekend 1 2.3 

Verblijfsduur België (jaren)   

Geboorteland  28 65.1 

+10 jaar 6 14 

7 jaar 1 2.3 

5 jaar  4 9.3 

2 jaar 1 2.3 

1 jaar 2 4.7 

< 1 jaar  1 2.3 

Provincie woonachtig   

Antwerpen 24 55.8 

Vlaams-Brabant  6 14 

Oost-Vlaanderen 5 11.6 

Limburg 3 7 

Brussel  3 7 
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West-Vlaanderen 2 4.7 

Opleidingsniveau    

Hoger onderwijs 35 81.4 

Secundair onderwijs  7 16.3 

Niet-formeel onderwijs  1 2.3 

Arbeidsstatus    

Werkzaam 23 53.5 

Student 15 34.9 

Zelfstandige  2 4.7 

Werkloos 2 4.7 

Overig  1 2.3 

 

5.3. Interviews afname en analyse 

Tijdens de semigestructureerde interviews, hanteerden we eerst een biografische aanpak om zo beter 

het verloop en de veranderingen over de tijd heen, alsook de (veranderende) drempels, faciliterende 

factoren en coping strategieën te kunnen onderzoeken. Bij deze methode vertrekken we vanuit de 

tijdslijn die de participant zelf aangeeft, waardoor ook belangrijke ‘turning points’ of momenten in het 

leven van de betrokkenen, alsook in de beslissingsmakingsprocessen beter onderzocht kunnen 

worden. De onderzoeker stelde hierbij bijkomende vragen om meer inzicht te krijgen in de context 

waarin deze belangrijke momenten uit het leven plaats vonden, de manieren waarop de respondenten 

hiermee zijn omgegaan, en de ondersteuning (of het gebrek hieraan) van hun sociale netwerken. De 

vragenlijsten waren gebaseerd op de inzichten verworven tijdens de expertencomités, de reeds 

afgenomen kwantitatieve bevraging van de SID-survey en diepgravend literatuuronderzoek.  

Op basis van de literatuurstudie en expertencomités werd de interviewleidraad opgesteld. De leidraad 

bestond uit open en gesloten vragen geclusterd in vier kernthema’s: ‘het proces’, ‘huidige levensvisie’, 

‘reacties van anderen’ en ‘hulpkanalen’. Het deel rond proces ging uitgebreid in op de ervaringen van 

de respondenten door te peilen naar de aanleiding, verloop en beleving van de respondenten. De 

huidige levensvisie ging dieper in op de levensbeschouwing waarmee de respondenten zich op dat 

moment verbonden voelden, aangezien dit vaak complexer is dan een antwoordcategorie van een 

drop-off formulier (korte vragenlijst). Vervolgens werden de reacties van hun omgeving besproken, of 

de redenen waarom ze dit geheim houden voor hun sociaal netwerk. Tot slot werd er gevraagd naar 

mogelijk gebruik van een hulpverleningsorganisatie, psychologische hulp of online fora. Daarnaast 

werd er gebruikt gemaakt van introductievragen, inleidingsvragen en transitievragen. Dit gaf de 

respondent tijd om vertrouwd te raken met het interview, en gaf inzichten in hun algemene visie 

omtrent religie. Daarnaast waren de besluitende vragen zeer belangrijk voor het onderzoek aangezien 

deze concreet peilden naar mogelijke beleidsadviezen. Zie bijlage II voor de volledige 

interviewleidraad.  

De interviews werden uitgevoerd door de onderzoeker en geregistreerd via een audio-opnemer (enkel 

voor transcriptie doeleinden). Daarna werden alle interviews zorgvuldig getranscribeerd. Er werd 

vervolgens gebruik gemaakt van Nvivo software om een thematische analyse (Charmaz, 1990) uit te 

voeren op de verworven data, met oog voor processen over tijd en gericht op het beantwoorden van 

de onderzoeksvragen. In totaal zijn er zes hogere orde thema’s gevormd. Deze zijn weergegeven in 

onderstaande tabel II, alsook de belangrijkste hoofdthema’s. 
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Tabel II 

Thema’s uit de thematische analyse  

Hogere orde thema’s  Hoofdthema’s  

Verloop proces Aanwijsbare aanleiding en motivaties  

 Beleving  

 Contact met anderen  

 Uitvoering/transitie  

 Status en duur  

 Uitvoering / transitie  

Informatie en onderzoek  Gebruikte bronnen 

 Type informatie  

 Valkuilen onderzoek 

Reacties van anderen Positieve reacties  

 Negatieve reacties  

 Neutrale reacties  

 Verwachte reacties  

Drempels Deconversie van het jodendom 

 Deconversie van de islam 

 Deconversie van het christendom 

 Conversie naar het jodendom  

 Conversie naar de islam  

 Conversie naar het christendom  

Faciliterende factoren  Bespreekbaarheid 

 Secularisatie  

 Voordelen uit religie  

Hulpverlening  Gebruikte hulpverlening  

 Ideale hulpverlening  

 Preventieve maatregelen  

  

  

Zoals te zien in bovenstaande tabel II werden volgende thema’s geïdentificeerd: verloop proces, 

informatie en onderzoek, reacties van anderen, drempels, faciliterende factoren, en hulpverlening. De 

hoofdthema’s onderbouwen deze verder. In het onderdeel van de ‘resultaten’ worden alle thema’s 

besproken. Alle participanten kregen een pseudoniem, om hun privacy te beschermen en alle 

gegevens werden anoniem gemaakt tijdens het verwerkingsproces.  

5.4. Expertencomités en relevante actoren  

Doorheen het onderzoek werd er geregeld beroep gedaan op de expertise van belangrijke 

stakeholders in Vlaanderen. Er werden verschillende vormen van ondervraging gehanteerd die in deze 

sectie verder toegelicht zullen worden. Zoals reeds vermeld werden de vergaarde inzichten gebruikt 

voor het bijsturen van het onderzoek en het vinden van respondenten. Daarnaast zullen relevante 

zaken ook verwerkt worden in het onderdeel ‘discussie’ en ‘beleidsaanbevelingen’ indien deze stroken 

met de ervaringen van de respondenten. 
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5.4.1. Expertencomités  

Het expertencomité bestond uit academici en medewerkers van de volgende organisaties: VZW Jong, 

DeMens.nu, Hannah Arendt-instituut, Beweging van Ex-Moslims, UCSIA, Humanistisch verbond, Foyer, 

Federatie Marokkaanse Verenigingen, Merhaba, Sociaal Cultureel Planbureau, UGent, Radboud 

University en de KU Leuven. Het comité is drie keer samengekomen. De eerste keer stond in teken van 

het werven van respondenten, het uitwerken van de leidraad en richting van het onderzoek. De 

tweede samenkomst focuste op de reeds verzamelde data en stuurde bij waar nodig. Daarnaast werd 

er een eerste aanzet gedaan tot beleidsaanbevelingen. Het derde en laatste comité ging volledig over 

de opgestelde beleidsaanbevelingen.  

5.4.2. Individuele interviews 

Verscheidene mensen werden gecontacteerd teneinde beroep te kunnen doen op hun kennis, of om 

meer informatie te krijgen over hun organisatie. Sommige hiervan namen al deel aan het 

expertencomité zoals de experten van deMens.Nu, Merhaba en de Beweging Belgische Ex-moslims. 

Beide organisaties werden bevraagd achter hun werking en hulpverlening. Er werd ook gesproken met 

een (voormalige) organisatie voor ex-joden. Met een voormalig Imam, zorgpastores en een psycholoog 

werd gesproken over hun ervaring in het begeleiden van (de)conversieprocessen. Daarnaast vonden 

er interviews plaats over specifiekere thema’s. Er werd gesproken met een voormalig lid van de raad 

van bestuur van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. Met 

een bestuurslid van de Federatie van Marokkaanse Verenigen werd gesproken rond islamofobie en 

een interview met iemand van het wij-zij-netwerk vond plaats rond polarisering en jongeren.  

5.4.3. Focusgroep: erkende erediensten en niet-confessionele levensbeschouwing  

Naast individuele interviews met belangrijke stakeholders en ervaringsdeskundigen vond er een 

focusgroep plaats waarbij gekeken werd hoe de erkende religies en levensbeschouwingen met dit 

thema omgaan. Er was een vertegenwoordiger aanwezig van vijf erediensten – katholiek, anglicaans, 

protestants-evangelisch, joods en islamitisch – en daarnaast de georganiseerde vrijzinnigheid. Vanuit 

de orthodoxe gemeenschap was er geen contactpersoon beschikbaar. De focusgroep spitste zich 

voornamelijk toe op conversie en deconversieprocessen voor de respectievelijke aanwezige 

levensbeschouwingen.  

5.5. Positie van de onderzoekster 

We vinden het belangrijk om transparant te zijn over de positie van de onderzoekster omdat dit 

mogelijk ook de dynamiek van de gesprekken heeft beïnvloed. De onderzoekster (de eerste auteur van 

dit rapport) was tijdens het afnemen van de interviews 24 jaar oud. De grootste groep respondenten 

had een gelijkaardige leeftijd als de onderzoekster, waardoor er wellicht iets sneller een 

vertrouwensband gecreëerd werd en de gesprekken op sommige moment eerder informeel werden 

ervaren. Dit had als voordeel dat, zeker gezien dit gevoelige thema, de onderzoekster als minder 

bedreigend overkwam. De relatief jonge leeftijd van de onderzoekster zorgde er soms voor dat 

sommige respondenten dachten dat het onderzoek kaderde binnen een masterthesis (ondanks eerder 

uitleg over het onderzoek). Onze inschatting is dus dat de meeste respondenten zich op hun gemak 

voelden tijdens het interview. Ook de respondenten met een oudere leeftijd dan de interviewster 

vertelden vrijuit over hun ervaringen; wellicht omdat sommigen haar beschouwden als een eerder 
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onervaren persoon die zelf nog veel kan leren over dit thema. Dit zorgde er ook voor dat de status die 

soms verbonden is met universitair onderzoek hen zelden heeft geïntimideerd. De onderzoekster heeft 

zelf ook een achtergrond als sociaal werkster waardoor ze ook ervaring had met omgaan met delicate 

situaties en kwetsbare ervaringen. Tijdens de interviews bleek het gender van de onderzoekster geen 

rol te spelen, al bleek wel uit de interviews dat respondenten aangaven dat ze in hun sociale netwerken 

mensen met eenzelfde gender het moeilijker hadden bij hun (de)conversieproces dan mensen van een 

ander gender. Zo gaven mannen aan dat vrouwen minder regels en druk hadden en vrouwen gaven 

gelijkaardig aan dat mannen vrijer gelaten werden. Mogelijks kwam deze bias ook terug in de 

antwoorden van de respondenten over hun eigen ervaringen, waarbij bepaalde situaties mogelijks 

uitvergroot of geminimaliseerd werden. Doordat de steekproef gelijk verdeeld was kon hier wel op 

gecontroleerd worden. Vervolgens heeft de onderzoekster een niet-Belgische afkomst. Respondenten 

vroegen hier geregeld naar, en in het bijzonder of ze een Marokkaanse achtergrond heeft. Aangezien 

dit niet klopt, werd dit steeds ontkracht indien gevraagd. Deze afkomst zorgde er in vele gesprekken 

wel voor dat de respondenten aangaven dat ze zich sneller identificeerde met de interviewer, en dus 

ook het gevoel hadden dat ze in een veilige omgeving waren. Hoewel de onderzoeker ooit wel een 

onbewogen deconversieproces, van protestantisme naar ongelovigheid, doorgaan is, werd dit niet 

kenbaar gemaakt en ook niet vermeld tenzij hier uitdrukkelijk naar gevraagd werd. De kans bestaat 

dat sommige respondenten zich meer zouden hebben opengesteld bij een ondervrager die afkomstig 

was uit dezelfde geloofsgemeenschap en een gelijkaardig (de-)conversieproces zou doorlopen hebben. 

Het is relevant om hier om te vermelden dat sommige deelnemers aangaven dat de hulpverlening met 

betrekking tot (de-)conversie zou moeten verstrekt kunnen worden door een ervaringsdeskundige. 

Wellicht voelen velen zich niet ‘veilig’ en maar moeilijk begrepen bij iemand die hun situatie niet van 

‘binnenuit’ kent. Tijdens de gesprekken werd veel aandacht besteed aan het creëren van een 

vertrouwensband en het geven van uitleg over het onderzoek.  

6. Resultaten  
In deze resultatensectie zullen we eerst een overzicht geven van de bevindingen van de SID-survey (op 

basis van de gepresenteerde analyses in het rapport van Stuyck et al., 2018; Maes, Wood, & Neels, 

2017). Vervolgens zullen we onze bevindingen afkomstig uit de kwalitatieve data-analyse per thema 

bespreken. Aangezien één van de onderzoeksvragen luidt: “Zijn er verschillen tussen de ervaringen 

tijdens (de)conversieprocessen naargelang de religieuze of levensbeschouwelijke traditie waarvan 

men afstand neemt?” zullen sommige hoofdthema’s besproken worden per religie of 

levensbeschouwing waarvan men zich gedistantieerd voelt. Wanneer we dit deden kan de lezer ervan 

uitgaan dat er geen substantiële verschillen zijn gevonden, de verschillen per religie of 

levensbeschouwing niet groot genoeg waren om te verduidelijken, of er onvoldoende informatie 

hierover beschikbaar was. Zoals aangehaald in de methodesectie is het moeilijk om de respondenten 

op te delen naargelang hun conversie/deconversieproces. In de komende secties worden 

respondenten in geval van deconversie voorgesteld als: pseudoniem, deconversie van verlaten religie 

(respondentnummer). In geval van conversie presenteren we respondenten als volgt: pseudoniem, 

conversie naar nieuwe religie (respondentnummer). Men kan beargumenteren dat er bij conversie 

altijd sprake is van een deconversie van een religie of vrijzinnigheid, maar tijdens de interviews werd 

vooral het conversieproces het meest uitgebreid besproken. Om die redenen worden deze 

respondenten voorgesteld aan de hand van de nieuwe religie waarmee ze zich nu identificeren en die 

ze aanhangen. Citaten uit de Engelse interviews worden vertaald naar het Nederlands, wanneer dit 

het geval is wordt dit aangeduid met een asterisk.  
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In de resultatensectie zullen volgende thema’s besproken worden:  

• Verloop conversie en deconversieprocessen. Hierin wordt de aanleiding, beleving, het 

contact met anderen en de concrete uitvoering besproken, 

• Informatie en onderzoek, waar de gebruikte bronnen, het type informatie en de valkuilen 

van onderzoek behandeld worden, 

• De reacties van anderen waar de onderverdeling wordt gemaakt tussen positieve, 

negatieve, neutrale of geen reacties, 

• De drempels die respondenten kunnen ervaren worden besproken per religie die ze toe- 

of aftreden,  

• De faciliterende factoren, waar de thema’s ‘bespreekbaarheid’, ‘secularisatie’ en 

‘voordelen uit de religie’ naar boven kwamen,  

• Tot slot wordt in het deel hulpverlening de gebruikte hulpverlening, ideale hulpverlening 

en mogelijkse preventieve maatregelen besproken.  

6.1. Vlaamse context: bevindingen uit de SID-survey 

Uit de Samenleven in Diversiteit (SID) survey, die onder andere onderzoek deed naar de 

geloofsovertuiging in de Vlaamse Gemeenschap (Stuyck et al., 2018; Maes, Wood, & Neels, 2017), blijkt 

dat 62% van de personen van Belgische afkomst zich als christelijk beschouwen en 36% als niet gelovig 

of vrijzinnig. Personen van Congolese, Roemeense en Poolse herkomst zijn voornamelijk christelijk 

(meer dan 80%), waarbij we enkel bij tweede generatiemigranten van Congolese herkomst een sterke 

stijging zien in ongelovigen en vrijzinnigen (stijging van 12%). Bij personen van Marokkaanse en Turkse 

herkomst is meer dan 90% moslim. De moslimgemeenschap vormt de tweede grootste religieuze 

gemeenschap in Vlaanderen, ongeveer 8% van de bevolking. Bij de tweede generatie van Marokkaanse 

afkomst zien we een toenemend aandeel ongelovigen en vrijzinnigen (6% meer dan eerste generatie), 

hoewel het totaal aantal relatief beperkt blijft (kleiner dan 10%). In de literatuur vinden we verder een 

positieve associatie tussen religieuze identiteit en deelname aan religieuze praktijken (Maes, Wood, & 

Neels, 2017). 

Uit de SID-survey blijkt dat in de Vlaamse Gemeenschap moslims meer praktiserend zijn dan 

christenen. Maar ook hier speelt een recente migratieachtergrond een belangrijke rol. Zo blijken zowel 

christelijke als islamitische eerste generatie migranten meer praktiserend dan tweede generatie 

migranten en Vlamingen zonder recent migratieverleden (zie ook Van der Bracht, 2015; Van der Bracht 

et al., 2013). De religieuze participatie van migranten afkomstig uit Turkije en Marokko blijkt uit 

onderzoek van Smits en collega’s (2010) ook samen te hangen met andere kenmerken (zowel voor als 

na de migratie naar België), waaronder het volgen van een koranschool in het land van origine, de 

mate van socialisatie in een religieuze regio in het land van origine, scholingsgraad, het wonen in een 

regio in België met een groter aantal moskeeën alsook de aanwezigheid van mensen met een 

gelijkaardige herkomst. Uit onderzoek van Adam en Torrekens (2015) blijkt ook dat er verschillen zijn 

tussen etnische groepen wat betreft religieuze identiteit: 95,4% van Marokkaanse afkomst; 91,5% van 

Turkse afkomst geeft aan moslim te zijn.  

Personen met een recente migratieachtergrond zijn in het algemeen vaker religieus en meer 

praktiserend. Dit is in het bijzonder zo indien men afkomstig is uit niet-geseculariseerde regio’s. Dit 

wijst enerzijds op het belang van de religieuze identiteit als houvast na migratie alsook kan het gezien 
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worden als een reactie op de seculiere omgeving waarmee me in het gastland wordt geconfronteerd 

(Yang & Ebaugh, 2001). We zien dat 68% tot 97% van de gelovigen met een migratieachtergrond veel 

belang hecht aan hun religieuze identiteit, in tegenstelling tot slechts 37% van de gelovigen zonder 

migratieachtergrond. Vooral voor moslims is de religieuze identiteit erg belangrijk (92-97%). 

Bovendien blijkt dat voor heel wat personen met een Marokkaanse, Turkse en Congoleze afkomst het 

geloof sterker werd of hetzelfde bleef in de afgelopen 10 jaar (93-99%), terwijl voor een meerderheid 

van de personen met een Poolse of Roemeense afkomst het geloof noch sterker noch zwakker werd, 

en voor personen van Belgische afkomst het geloof hetzelfde bleef of verzwakte (93%) (SID-survey: 

Stuyck et al., 2018; Maes et al., 2017). 

Naast herkomst blijken ook andere kenmerken relevant voor de religiositeitsbeleving, zoals gender, 

leeftijd, etnische herkomst en religieuze affiliatie. Zo blijken jongere leeftijdsgroepen bij personen 

van Belgische en Poolse afkomst vaker ongelovig te zijn terwijl vrouwen en laagopgeleiden, ongeacht 

herkomst, vaker religieuzer zijn. Verder herkennen we (vooral bij christenen) een algemene tendens 

waarbij jongere generaties minder praktiserend zijn. Bij moslims is het aantal niet-praktiserende 

personen lager en is het verschil tussen leeftijdsgroepen kleiner. Bij tweede generatie migranten van 

Marokkaanse afkomst zien we daarentegen een stijging van het aantal niet-praktiserende moslims in 

vergelijking met de eerste generatie. Verder blijkt, in tegenspraak met onderzoek van Hackett et al. 

(2016), dat mannen over het algemeen minder praktiserend zijn dan vrouwen, met uitzondering van 

tweede generatie migranten van Turkse afkomst waar vrouwen minder praktiserend blijken te zijn. De 

resultaten voor het aandeel niet-praktiserende gelovigen naargelang opleiding zijn minder eenduidig 

al kunnen we een tendens herkennen waarbij hoger opgeleiden minder praktiserend zijn (SID-survey: 

Stuyck et al., 2018; Maes et al., 2017). Deze bevindingen tonen aan dat het belangrijk is rekening te 

houden met deze intersecties en contexten waarin conversie- en deconversieprocessen plaatsvinden 

in de Vlaamse samenleving.  

6.2. Thema 1: Verloop conversie en deconversieprocessen  

6.2.1. Aanwijsbare aanleiding en motivaties 

De respondenten benoemen verschillenden redenen die het conversie en deconversieproces in gang 

hebben gezet, de zogenaamde ‘triggers’ of ‘turning points’. Dergelijke momenten zijn vaak 

kenmerkend voor transitieprocessen tijdens belangrijke levensfasen. We verdelen deze motivaties om 

van religie of levensbeschouwing te veranderen en/of verlaten in onder de volgende categorieën: 

‘adolescentie’, ‘moeilijke periodes’, ‘omgevingsfactoren’ en ‘geloofsovertuigingen’.  

Adolescentie  

Het was opvallend dat, gezien ook de specifieke selectie van de respondenten, meer jongvolwassenen 

binnen de selectiecriteria van onze interviews vielen. Dit heeft waarschijnlijk veel te maken met het 

moment waarop vele conversie- en deconversieprocessen plaatsvinden. Vele respondenten gaven aan 

dat ze tijdens de adolescentieperiode zichzelf en alles waarin ze geloven vaker in vraag stellen dan 

tijdens andere levensfasen, wat ook in overeenstemming is met de beschikbare literatuur (Nowosielski 

& Bartczuk, 2017; Schnitker et al., 2014). Jongeren zullen dus ook vaak de religie of de 

levensbeschouwing waartoe ze behoren in vraag stellen, zoals het geval was bij Linde die het 

christendom verliet:  

“Sowieso leeftijd, want ik denkt dat je meer je eigen persoon wordt rond 20. […] Dus je begint 

apart van je ouders te wonen en je begint dingen in vraag te stellen. Zoals waarom was dit 

normaal in mijn huis, waarom deden we dit?” – Linde, deconversie van christendom* 



   
 

30 
 

Ook zien we dat jongeren en jongvolwassenen identiteit nog volop ontwikkelen en zich vaak afvragen 

tot welke groep (of groepen) ze behoren en tot dewelke ze graag willen behoren. Ze stellen zich, met 

anderen woorden, vragen over hun sociologische ‘referentiegroepen’, die zijn de groepen waarmee 

men zich associeert en vergelijkt. Inara verwoordt het als volgt: 

“En dan op mijn 18 jaar moest ik gaan verder studeren en toen begon ik zowat meer erbij stil 

te staan van: ‘Goh waar hoor ik nu eigenlijk bij en is het wel dat wat ik wil?’ Toen is dat eigenlijk 

een beetje begonnen. Dat ik dacht dat past niet echt bij mij en waarom zeg ik dat ik Moslim 

ben als ik dat eigenlijk helemaal niet ben of toch niet zo voel.” – Inara, deconversie van islam  

Beide bovenstaande citaten gaan over deconversieprocessen. Toch is het niet noodzakelijk zo dat men 

steeds van een religie of levensbeschouwelijke traditie afstapt. Factoren zoals bij een groep horen, je 

eigen identiteit ontdekken en ontwikkelen, net zoals de zoektocht naar zingeving, spelen een 

belangrijke rol tijdens de adolescentie of jongvolwassenheid, en kunnen conversieprocessen 

stimuleren. Theo (20), is bijvoorbeeld tijdens zijn studententijd bekeerd tot het christendom: “Je hebt 

dat gemeenschapsgevoel, maar ook bijvoorbeeld die spirituele honger die ook meer dan ooit aanwezig 

is bij jongeren. Ook bij mij.”. Toch toont ook het citaat van Theo aan dat belangrijke levensfasen, 

namelijk tijdens de studentenperiode, mensen doet nadenken over hun religiositeit en religieuze 

identiteit.  

Moeilijke periodes  

Een ander aspect dat blijkt uit de interviews is dat, ingrijpende gebeurtenissen, tegenslagen of 

mentale problemen, een motor kunnen zijn om een (de)conversieproces in gang te stellen. Enerzijds 

kan een zware periode ervoor zorgen dat men teruggrijpt naar religie of een bepaalde 

levensbeschouwelijke traditie. Verschillende respondenten gaven aan dat ze in het verleden kampten 

met psychische problemen of in een moeilijke situatie zaten, waardoor religie voor hen iets was dat 

hen een houvast gaf. Opvallend hierbij was de respondenten die geconfronteerd werden met 

moeilijkere perioden in hun leven vooral verwezen naar de zingevende functie van religie, en niet 

noodzakelijk naar gemeenschapsfunctie, zoals geïllustreerd aan de hand van onderstaande citaten: 

“Ik heb een paar tegenslagen gehad in mijn leven. Dan ben ik gaan wandelen hier in het 

kempische groen en na een aantal wandelingen ben ik god tegengekomen. Ik dacht hier moet 

toch wel een reden achter zitten, dat kan niet anders? Er moet een plan achter zitten. Dat was 

het heel initiële begin.” – Dennis, conversie naar christendom  

“En dan eigenlijk een heel slechte periode in mijn leven gehad, dat ik echt heel down was. Dat 

was tijdens de hele coronapandemie, of net daarna. Ik kwam net uit een lange relatie, en dat 

was dan verloren. Mijn kans op een droomjob misgelopen. Dat was zoveel om te handelen, dat 

ik toen het geloof heb gevonden. Ik heb dat echt als een vangnet ervaren, beginnen bidden, en 

rust daarin gevonden. Stabiliteit daarin gevonden. En dan uiteindelijk meer en meer beginnen 

toepassen.” – Didier, conversie naar christendom  

“Omdat ik denk persoonlijk dat ik eigenlijk heel mijn jeugd betrokken ben geweest met 

verschillende hulpverleners. Heel vaak op internaat gezeten, behandelingscentra, instellingen. 

En daar is structuur en regelmaat, je bent dat zo gewoon worden. Het viel weg en ik had het 

nodig. Vroeger gaf mijn papa dat als kind, maar toen dat de band met mijn papa zo slecht 

begon te gaan vond ik het nergens anders in terug en was ik opzoek naar een geloof wat een 

houvast geeft en er altijd is.” – Jara, conversie naar islam  
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Anderzijds gaven respondenten ook aan dat ze juist tijdens moeilijke perioden alle zekerheden in 

twijfel trokken, waardoor ook hun religie. Alhoewel dit minder voorkwam bij de meerderheid van de 

respondenten in onze steekproef, was dit erg prominent aanwezig bij twee respondenten. Ze gaven 

aan dat ze lang leefden met het idee dat alles gebeurt volgens een groter plan. Bij Berra bleef tegenslag 

echter opstapelen, waardoor ze alles in twijfel begon te trekken.  

“Rond mijn 17de jaar had ik wel heel veel moeilijkheden. Ik heb altijd wel een moeilijk leven 

gehad, in de zin van mijn ouders zijn gescheiden, we zijn 2de generatie, mijn mama spreekt dan 

geen Nederlands, financieel heel veel moeilijkheden gehad. Maar ik geloofde altijd in het feit 

dat het goed ging komen op een dag. ‘..’ Ik zag zo dat mensen die niet zo religieus waren of 

niet zo correct waren het wel heel goed hadden. Dus ik begon heel veel dingen in vraag te 

stellen. Ook van is dit wat ik verdien? Want ik heb altijd meer gedaan voor mijn religie dan 

iemand anders. Ik ben altijd heel beleefd geweest, altijd heel puur geweest. Ik dronk nog een 

druppel alcohol, ik had nooit seks gehad, waarom krijg ik dit?” – Berra, deconversie van islam  

 

Berra vond dat ze niet beloond werd voor haar goed gedrag en handelen, waardoor ze ook de 

meerwaarde en het bewijs voor God in vraag begon te stellen. Voor Marouane was er één specifieke 

negatieve gebeurtenis die voor een kantelpunt zorgde en waardoor hij ook het bestaan van God in 

vraag begon te trekken: 

“Kwam het erop neer dat ze koffie hebben gemorst op mijn kleine nichtje en zij was toen 

anderhalf jaar oud ofzo. Hete koffie. Dus die had brandwonden. Dus die is dan naar het 

ziekenhuis [...] Ik was echt zodanig in shock want dat is mijn klein oogappeltje, mijn kleine 

nichtje. Dat was voor mij echt, dat ik zo begon te communiceren van 'waarom doe je dit God, 

waarom moet een kind lijden? Dat is een onschuldig zuiver kind' en ik merkte echt wel in mezelf 

een soort van woede. Omdat ik echt wel zoveel waarde hechtte aan band met God. ‘..’. Dan 

merk je na een tijd jezelf voor de gek houdt. Jezelf forceert om in iets te geloven, maar ik kon 

het niet meer uitleggen voor mezelf. Vroeger had je daar zo'n heel simplistische uitleg voor 'het 

leven is een beproeving'. God weet wat hij doet, wij begrijpen niet altijd de wijsheid van God. 

Dat zijn van die dooddoeners zijn dat. Zo kan je alles relativeren.” – Marouane, deconversie 

van islam  

Deze ervaringen blijken vooral te verwijzen naar de legitimerende rol die godsdienst kan spelen bij het 

betekenis geven (of, in de ogen van Marouane ‘goedpraten’) van levensgebeurtenissen en 

maatschappelijke verhoudingen. De hoeveelheid of aard van specifieke gebeurtenissen kunnen dit 

voortdurend beroep doen op religie in vraag stellen. De data tonen hierbij voornamelijk aan dat in 

moeilijkere perioden religieuze zekerheden (“alles komt goed”) in vraag getrokken worden en dat men 

meer dan daarvoor op zoek gaat naar andere betekenisgeving of ‘houvast’. Als deze houvast 

onvoldoende uit de religieuze gemeenschap en/of zingeving komt, dan breekt men met datgene 

waarmee ze reeds vertrouwd zijn en gaan ze op zoek naar ‘verandering’. 

Omgevingsfactoren  

Naast de voorgaande gebeurtenissen in de persoonlijke levensloop, gaven vele respondenten aan dat 

ook de sociale omgeving, waaronder mensen die instonden voor hun opvoeding of bepaalde 

personen binnen hun sociale netwerken een rol speelden, aanleiding kunnen geven tot conversie- en 

deconversieprocessen. In deze sectie richten we ons dus vooral op hoe sociale omgevingsfactoren een 

rol spelen in deze processen.  
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Onder deze categorie kan men vier grote onderverdelingen terugvinden. Ten eerste is de manier hoe 

er met religie omgegaan werd in iemands opvoeding. Er zijn respondenten die aangeven dat ze nooit 

veel religie hadden in hun jeugd, of dat ze ouders hadden die zelf minder geloofden of twijfels 

begonnen te krijgen. Het kan ook zijn dat de manier waarop de religie is overgebracht een zekere 

aversie met zich meebracht.  

“Eerlijk gezegd, ik haat het om dit te zeggen, maar als mijn moeder een betere christen was…In 

haar manier van zijn, de manier waarop ze tegen mij spreekt en mijn vader behandeld […] Als 

ze meer het goede voorbeeld gag, dan was misschien meer van: oké, dit is fijn, dit is hoe ik ook 

wil zijn. Maar op basis van wat ik zie.”- Linde, deconversie van christendom* 

Uit de interviews bleek dat sommige respondenten relatief vrij werden gelaten doorheen hun jeugd in 

termen van religieuze verwachtingen en het praktiseren van hun religie. Over de loop van hun 

levensjaren heen werden hun ouders plots strenger in het opvolgen van bepaalde religieuze 

voorschriften. Dit kwam doordat de respondenten ouder werden of doordat de ouders zelf religieuzer 

werden. Hierdoor wel religie opeens veel prominenter in hun leven wat ook voor een bepaalde druk 

zorgde bij de respondenten zelf:  

“In 2012 of 2013 zijn zij op bedevaart geweest naar Mekka en toen ze daarvan terugkwamen, 

dat heeft drie weken geduurd ofzo, toen die daarvan terugkwamen waren die allebei zo ineens 

super alle ze hadden precies het licht gezien. Sindsdien zijn die allebei super praktiserend 

geworden. Mijn papa bid vijf keer per dag, mijn mama ook. In hun taal die zeggen zo heel veel 

‘inshallah’, ‘mashallah’ zo al die toestanden. Ja, sindsdien zijn ze precies super religieus 

geworden. En toen was ons mama ook zo van ‘ja, jullie moeten dat nu ook doen’. En wij hadden 

allemaal zoiets van ja ma ja, ik was toen maar 15 en ik had ook zoiets van ik heb het nooit echt 

meegemaakt.” – Inara, deconversie van islam 

Gelijkaardige zaken kwamen ook voor bij respondenten waarvan de partner plots religieuzer werd. 

Over het algemeen zien we dat significante personen vaak een cruciale rol spelen in 

(de)conversieprocessen. Personen waarmee men in nauw contact staat en/of waaraan men zich 

spiegelt kunnen zowel een wervend effect hebben (i.e. een positieve invloed op iemands religiositeit 

en religieus lidmaatschap) als een afstotend effect (i.e. een negatieve invloed). Opvallend is dat 

respondenten vooral aangaven dat contact met gelovige mensen ook hun interesse in desbetreffende 

religie heeft aangewakkerd.  

Daarnaast bleek een partner die een andere religie aanhangt ook een reden om zich steeds meer te 

verdiepen in zijn/haar religie of levensbeschouwelijke traditie. De respondenten geven aan dat het 

voor hen belangrijk is dat ze zich oprecht kunnen vinden in het geloof en deze stap niet louter genomen 

wordt om de partner ‘tevreden’ te stellen. In sommige gevallen (maar niet altijd) was bekering een 

vereiste om de relatie te verder te zetten. Slechts één respondent, Oscar, besloot zich aan te sluiten 

bij de Islam vanuit romantische overtuigingen: “Als ik daar dan achteraf over nadenk, kom ik toch tot 

de conclusie dat ik eerst besloten heb dat ik moslim wou worden nog voor dat ik erin geloofde. En dat 

ik zo achteraf mezelf heb overtuigd om erin te geloven”. Oscar is uiteindelijk terug gedeconverteerd 

van islam naar atheïsme. In de omgekeerde richting kan een relatie er ook voor zorgen dat iemand zijn 

geloofsovertuigingen afzwakken of vaker in twijfel worden getrokken. Dit werd aangehaald bij 

respondenten die een ‘verboden’ of geheime relatie hadden. In vele gevallen speelde ook de locatie 
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een rol als katalysator bij het leren kennen van andere personen. Bij een aantal respondenten kwam 

dit door gelovige mensen die ze ontmoet hadden tijdens vrijwilligerswerk.  

 “Maar dat is eigenlijk het tegenovergestelde, want die mensen hadden echt de ergste, de 

meest vreselijke dingen meegemaakt. Al die verhalen verteld, ik ben nog altijd getraumatiseerd 

daardoor. Maar toch, die mensen hadden zo’n houvast en als ik eraan denk word ik gewoon 

emotioneel. Die mensen hadden zo'n houvast in hun geloof, dat was gewoon ‘number one’ en 

gewoon vanuit dat, dat gaf hun die rust ‘to survive this’. En ik vond dat zo mooi, ik kon er 

gewoon niet… ik kon er gewoon niet bij met mijn hoofd. Ik ben er zo veel over na beginnen 

denken en ik ben me ook meer gaan verdiepen in de islam.” – Ariadne, conversie naar islam  

Vrienden, collega’s of religieuze ontmoetingsplekken (bv. Een studentenvereniging, de pastorale 

dienst van universiteiten) wekken dus vaak een interesse in religie op.  

Een derde sociale omgevingsfactor is de invloed van de religieuze gemeenschap. Zo was er een 

respondent, Tim (deconversie van christendom), die zijn interesse in het katholicisme verloor omdat 

er een nieuwe priester in zijn kerkgemeenschap kwam die hem ‘niet aansprak’, zoals hij het verwoordt:  

“Dat was voor mij wel echt een breuk van, ik had een grote aanhechting aan die man omdat 

die wel inspirerend was charismatisch en toen kwam er zo een typische saaie Vlaamse priester 

die dat gewoon zijn preek afleest”.  

Uit enkele interviews bleek dat er in de religieuze gemeenschap niet altijd voldoende ruimte was om 

vragen of twijfels te uiten. Ook kon het zijn dat respondenten niet helemaal voldeden aan de 

kenmerken van hun geloofsgemeenschap waardoor ze zich niet altijd thuis voelden. Dit was, 

bijvoorbeeld, het geval voor twee respondenten uit de Turkse gemeenschap in Limburg. De Koran 

wordt in het Arabisch aangeleerd, maar aangezien dit een taal is die zij niet spreken, konden ze niet 

bijleren over hun eigen religieuze leer. Bij het afwijken van de geplogenheden van hun religieuze leer, 

voelden ze zich niet gesterkt door hun sociale netwerken en bijgevolg in hun religie:  

“Want ja wij zijn Turks, wij lezen het gewoon, maar ik weet echt niet wat daar staat. Dus ik 

dacht: oké, ik moet een beetje ‘research’ doen. Dan heb ik van de bibliotheek een 

Nederlandstalige versie van de Koran uitgeleend. Maar toen ik dat had hoorde mijn oma dat 

en mijn oom en ik weet niet wat, die waren meteen van: ‘huh waarom gaat gij lezen? Dat mag 

niet, je moet de Koran enkel lezen in het Arabisch, de oorspronkelijk taal’. En ik was van huh 

maar ik moet toch weten wat daarin staat? Dan begonnen die mij meteen te ‘judgen’ van: ‘bent 

ge aan het twijfelen?’, maar nee ik wil toch weten wat er allemaal instaat. Maar bon, ik heb 

maar geluisterd naar hen omdat ik heel veel kritiek kreeg.” – Sedat, deconversie van islam  

Naast kritieken of specifieke religieuze praktijken binnen de sociale netweken van de respondenten, 

werd er ook geregeld verwezen naar de sociale druk in de religieuze gemeenschap zelf. Elizabeth 

(deconversie van jodendom) is opgegroeid in Frankrijk waar haar religieuze gemeenschap eerder 

liberaal was. Met haar (ex-)man is ze verhuisd naar Antwerpen, waar ze terecht kwam in de orthodoxe 

gemeenschap. Dit contrast was zeer moeilijk voor haar. Op een gelijkaardige wijze veranderde het 

denkproces van Michiel; hij stelde niet zozeer ‘zijn god’ in vraag, maar wel zijn specifiek religieuze 

gemeenschap.  

“Het zijn precies twee verschillende religies, je bent echt afgesloten van de wereld hier. In 

Frankrijk kan je werken, normale kleren dragen, internet hebben, televisie op werk hebben, je 
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kan doen wat je wil. Hier moet je in dezelfde buurt blijven, in je bubbel.” – Elizabeth, 

deconversie van jodendom* 

“Die twijfels, vragen, de vragen waren niet over God maar meer over mijn gemeenschap. Mijn 

groep.” – Michiel, deconversie van jodendom 

Als vierde en laatste omgevingsfactor vermelden we hier het veranderen van sociale omgeving, 

meestal omwille van (geografische) mobiliteit. Verhuizen, migreren of reizen kan vaak een moment 

zijn waarop respondenten zowat alles in vraag gaan stellen, waaronder ook hun religie of 

levensbeschouwing. Een verandering van omgeving kan een verlies van geloof aanwakkeren, veelal 

door de vrijheid die men plots ervaart. Het kan gaan om een relatief kleine afstand zoals ‘op kot gaan’, 

of grotere afstanden, bijvoorbeeld wanneer iemand een langerereis maakt of een jaar in het 

buitenland studeert, maar het kan ook om langdurige perioden gaan, zoals bij een migratie naar een 

ander land of een andere stad. Reizen kan ook interesse opwekken in andere religies, zoals bij Christina 

(deconversie van christendom):  

“Ik ben opgegroeid in deze religie. Ik was gedoopt in de kerk net aan de overkant van de straat. 

Ik trok het nooit echt in twijfel tot ik ging reizen, in contact kwam met anderen religies. Het 

heeft een beetje mijn culturele identiteit en religieuze affiniteit opgeheven.”* 

 Gelijkaardig hieraan groeide de interesse van Jara (conversie naar islam) verder toen ze van school 

veranderde in een centrumstad in plaats van een dorp en hierdoor met veel meer culturen in 

aanmerking kwam. Omgekeerd kan geografische stabiliteit natuurlijk ook invloed op 

conversieprocessen hebben. Zo was Clara (conversie naar jodendom) opgegroeid in de Joodse buurt 

van Antwerpen wat haar interesse heeft gewekt om Joodse lessen te nemen en uiteindelijk te 

converteren. 

Geloofsovertuigingen 

Een laatste grote categorie als aanleiding voor een (de)conversie, zijn de geloofsovertuigingen. 

Wanneer het gaat om een verlies van geloofsovertuigingen zijn er verschillende factoren te 

onderscheiden in de interviews. Voor sommige respondenten viel het gevoel van ergens in te geloven 

gewoon weg. Nora is bijvoorbeeld altijd christen geweest. Ze had een ketting gekocht met een kruisje, 

maar het voelde voor haar fout om dit te dragen: “Ik ga werken, de dag erna, ik doe die ketting aan. Ik 

heb die geen twee minuten aangehouden. Waarom? Ik voelde dat niet meer. Ik was niet meer iemand 

die dat geloof kon vertegenwoordigen”. Later is ze bekeerd naar de islam. Het kwam bij de 

respondenten ook voor dat de religie hen niet meer diende. Bij Eefje (deconversie van christendom) 

viel haar geloof in God weg omdat ze merkte dat bidden voor iets geen zin had:  

“Dan vanaf het middelbaar heb ik gezegd ‘fuck it’. […] Omdat ik niet kreeg wat ik wou van God. 

[..]Goh, ik weet niet meer wat dat allemaal was. Dat zal ook wel ... als ik op iemand verliefd 

was, dat de crush niet werd beantwoord. Zo van die dingen als je jong zijt. En dat ik gewoon 

merkte van het heeft nu geen zin of ik bid of niet want er verandert niks, dus ik had er geen 

steun meer aan”.  

Voor Luisa (deconversie van christendom) was het niet God die haar niet meer diende, maar haar 

religieuze gemeenschap, met name haar Grieks-Orthodoxe Kerk. Zoals ze uitlegt in volgend citaat komt 

ze niet vaak in aanraking met haar gemeenschap, maar wanneer dit voorkomt gaat het vaak gepaard 

met teleurstelling:  
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“Zoals toen ik naar de kerk ging, ik weet nog dat er een groot feest was en ik ging alleen naar 

de kerk. En ik ging bloemen aan het altaar leggen, ik was alleen. En ik herinner mij dat ik op 

mijn plek gezet werd door een vrouw die voor de kerk werkte, het was niet de bedoeling dat ik 

dat deed. En ik was ‘like what the fuck’, weet je? Ik heb geen speciaal nummer nodig om God 

te bellen, dit is belachelijk. […] Dus dat liet me wat nadenken, snap je, en ik dacht wel dit dient 

me niet echt. Ik identificeer er niet echt mee, buiten voor het feit dat het gewoon een label is. 

[…] En het probleem is dat deze regels boven komen wanneer ik de steun nodig heb, of de 

begeleiding ofzo. Het is van: hey, ik heb religie drie of vier keer in mijn leven nodig, en wanneer 

dat is, faalt het mij.” – Luisa, deconversie van christendom*  

Veel respondenten verloren hun geloof omdat ze vonden dat hun geloofsovertuigingen niet strookten 

met de wetenschap. Tazim (deconversie van islam) kon niet meer in de islam geloven omdat er volgens 

hem fouten in de Koran stonden. Voor hem toonde dit aan dat dit geschreven is door mensen en niet 

door God:  

“Er zijn veel wetenschappelijke fouten die, naar mijn mening, in geen enkele manier door God 

gemaakt kunnen zijn. De creatie van het embryo bijvoorbeeld, de Koran zegt dat er eerst bot is 

en dan vlees. En de wetenschap zegt dit niet, ze worden op hetzelfde moment gecreëerd. 

Bijvoorbeeld in de Koran is de aarde plat, er zijn veel fouten. Voor mij was dat ook bewijs dat 

het niet door God geschreven is, want God weet wat hij maakt. Plus op het moment van 

schrijven van de koran, wat 1500 jaar geleden was, waren ideeën zoals dat de aarde plat was 

veelvoorkomend. Hoe het embryo gecreëerd wordt was het bekend dat het eerst het bot is, dus 

alles wat gekend was in die tijd was in de koran. En dit staat drastisch in conflict met alles wat 

wetenschap nu is. Dus dat was het deel van dat het zeker niet door God gemaakt is, naar mijn 

mening.” *  

Tarik (deconversie van islam) ging zijn proces samen met Tazim door. Waar het Tazim tijd koste om te 

vatten dat God misschien niet bestaat, ging dit voor Tarik sneller: “Voor hem, [Tazim], duurde het 

maanden om het idee te aanvaarden dat er geen God is. […] Voor mij duurde het niet zo lang, want ik 

zag God als perfectie. En als er één fout is, dan is het geen perfectie.”*. Tarik had geen vrede met het 

idee dat de mogelijkheid bestaat dat sommige delen van de Koran kloppen en andere niet. Voor hem 

betekende één fout dat alles uiteenviel.  

Rayi (deconversie van islam) realiseerde zich dat de zaken die hij belachelijk vond bij andere religies 

ook in zijn eigen religie voor kwamen:  

“Dus, het begon met dat ik de Abrahamse God uitlachte. En toen stond ik voor een moment stil 

en dacht ik: ‘Wacht, maar dat is wat wij doen. Dat is hetzelfde overtuigingssysteem dat wij 

hebben’. Wij geloven ook absurde dingen zoals dat Mohammed op een erg jonge leeftijd naar 

de zevende hemel ging en dezelfde nacht terugkeerde. En ik heb geen probleem met dat te 

geloven, maar wanneer een andere persoon zegt: ‘Deze persoon had een goddelijke revolutie’ 

zou ik zeggen: ‘Haha, dat is zo dom’. Dus het begon op deze manier. Ik was negatieve zaken 

van andere religies aan het onderzoeken en kwam tot de conclusie: het is allemaal hetzelfde. 

Dat is het moment dat ik het echt in vraag begon te stellen.” *  

Bij veranderingen in geloofsovertuigingen spelen ook hedendaagse informatie- en 

communicatietechnologieën een belangrijke rol. Voor Arion (deconversie van jodendom), 

bijvoorbeeld, ging er naar eigen zeggen een nieuwe wereld open toen hij toegang kreeg tot het 
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internet. Hij had al langere tijd vragen, maar vond in zijn gemeenschap de ruimte niet om deze te 

stellen. Daarom heeft hij zijn zoektocht, zoals vele respondenten, online verdergezet:  

“Toen had ik ook stiekem een smartphone gekocht, dat was iets wat uiteraard ten strengste 

verboden was. Elke vorm van technologie en zeker het internet. Dus ik had die stiekem 

aangeschaft en dan ging er een wereld open van alles en nog wat. Gewoon lezen op het 

internet, Wikipedia. De ene site die opengaat en nog een link naar een andere en zo blijf je 

gewoon vliegen wow wow wow en nog en nog en nog. En dan begon ik facebook groepen ook 

deel te nemen en lezen en zien. YouTube en al. Tot dat ik mijn geloof niet meer had.”  

Een groot deel van de respondenten geeft als motivatie van hun geloofsverlies de waarden die de 

religie, of het instituut erachter, oplegt. Opvallend is wel dat dit nooit als alleenstaande reden wordt 

genoemd, maar altijd in combinatie met andere factoren. Bijvoorbeeld de schandalen in de Katholieke 

Kerk worden veelal genoemd als een factor die reeds bestaande twijfels enkel vergroot. Zoals Tijl 

(deconversie van christendom) het beschrijft: “En dan kwamen inderdaad al die misbruiken, die 

schandalen aan het licht. De paus die dingen zegt als: ‘er mag geen condoom gebruikt worden’, 

‘anticonceptie is verboden’. Weet je wel? Dat soort dingen werken natuurlijk ook niet mee.”. Enkele 

voormalige islamitische respondenten halen de terroristische aanslagen van ‘9/11’ en Charlie Hebdo 

aan als momenten waarin ze vragen beginnen te stellen bij hun religie, die ze voordien als vredelievend 

zagen terwijl ze nu inzien hoe makkelijk religie gebruikt kan worden ‘voor eigen gewin’.  

Zowel door queer als heteroseksuele respondenten wordt homofobie in religie aangehaald als factor 

voor hun deconversie. Voor de meeste respondenten was dit niet de aanleiding van hun 

conversieproces, maar iets dat er ‘nog eens bij kwam’. Voor Tim (deconversie van christendom) was 

een uitspraak van de Paus een doorslaggevende factor in een langer proces van twijfels en 

vervreemding:  

“En toen dacht ik van nee, dit is echt genoeg. Hier is niks meer te redden. Ik hoef niet nog 10 

jaar te wachten tot dat ik mij deels aanvaard kan voelen. Dan heb ik mij ook laten ontdopen, ik 

dacht hier is niks meer te redden.”  

Waar het voor Tim een doorslaggevende factor was, was het voor Tarik (deconversie van islam) echter 

een trigger om zijn geloof in vraag te stellen:  

“Want ik zag dat duidelijk dat God niet van me hield omdat ik homo was. Dat speelde deels 

mee. Misschien was dat het eerste motief dat ik had om me in religie te verdiepen, snap je, 

want ik was homo. Ik denk dat het anders zou zijn, ik denk dat ik mezelf niet had laten verdiepen 

in religie als God had gezegd: ‘Ik hou van iedereen, zelfs als je homoseksueel bent ‘of iets in die 

aard. Ik denk niet dat ik mezelf had toegestaan religie te doorspitsen. Snap je? Want als ik 

homo ben en God houdt van me, dan is het goed.” * 

Het merendeel van de respondenten ziet homofobie enkel als een eigenschap van hun kerk of 

religieuze instituut. Hun eigen netwerk en gemeenschap reageren vrijwel altijd positief wanneer het 

gaat om hun seksualiteit. Sedat (deconversie van islam) had een gelijkaardige gedachtegang als Tarik:  

“Dan begon ik echt wel aan mezelf te twijfelen van: oei, ik behoor daar niet echt omdat ik voor 

jongens val en ik weet dat ook niet echt strookt met de islam. Niemand anders heeft me dat zo 

gezegd, want dat is sowieso niet bespreekbaar, maar ik wist gewoon dat dat niet ging’.”  
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Zijn proces verliep echter in verschillende fasen. Er waren ook periodes waarin hij zijn geloof en 

seksualiteit wist te verzoenen, omdat de reacties van zijn omgeving zo positief waren:  

“Tot ik dan hier vriendinnen heb leren kennen die ook wel echt heel gelovig zijn, maar ook mij 

hebben geaccepteerd. Toen begon ik toch wel te geloven van ‘ah, het kan toch wel samen’. 

Want ja, als zij mij ook niet ‘judgen’ moet er toch wel een kans zijn dat ik toch wel moslim kan 

zijn?”.  

Hoewel zijn proces nog gaande is, geeft hij wel aan dat zijn geloofsovertuiging opnieuw afgezwakt is 

sinds hij zijn seksualiteit volledig omarmd heeft.  

Wanneer het gaat om conversie wordt het geloof op zich ook vaak als reden aangehaald. Ongelovigen 

of ‘cultuurgelovigen’ die zich naar een religie bekeren geven vaak aan dat ze altijd al enige interesse 

hebben gehad in religie of de taal en/of cultuur die erbij hoort. Ze geven ook aan dat ze al een zekere 

‘spirituele honger’ hadden of dat ze worstelden met bepaalde levensvragen. Onderstaand citaat is van 

iemand die zich vroeger fervent atheïst noemde en vaak in discussie ging met gelovigen, maar door 

deze conversaties steeds meer respect kreeg voor mensen die gelovig waren:  

“Toen heb ik naar mezelf gekeken en gezegd het enige wat atheïsme doet is dingen 

ontkrachten, inherent. Je kan het ook zien als geloof, als tegenbeweging voor andere geloven 

maar ik zat in een deel nog steeds op mijn honger. Omdat je, dat is ook iets van bijvoorbeeld 

‘ik ben een idealist’ je hebt veel ‘edgy’ mensen dat dat zeggen, maar dat warmt u niet als je 

alleen bent.” – Theo, conversie naar christendom 

Ook respondenten die reeds gelovig waren veranderen soms naar een andere religie, puur omdat die 

andere religie hen meer ligt. Zo kan het zijn dat ze zich meer vinden in de uitvoering van een bepaalde 

religie. Lara is als christen bekeerd naar de islam, omdat deze religie haar beter blijkt te liggen:  

“Bijvoorbeeld in leviathan nr. 11 in de Bijbel staat dan: ‘je mag geen varkensvlees eten’ en elke 

christen dat ik ken eet dat. Ook al zijn ze heel katholiek, dragen ze hun kruis en al die dingen. 

Dat maakt mij… als ik dat dan zeg dan zeggen ze van 'ja dat is oké' en dan denk ik van dat is 

niet oké, dat staat letterlijk in de basis. Terwijl de islam daar veel meer mee doet. Als ik varken 

zou eten zou iedereen zijn van 'waaat, nee girl' [lacht]. Alle, dat is echt heel anders.” – Lara, 

conversie naar islam  

Bovenstaand citaat illustreert dat voormalige christenen vaak aangeven dat de islam meer structuur 

geeft, omdat de regels duidelijker worden opgelegd en opgevolgd.  

6.2.2. Beleving 

Het volgende hoofdthema gaat over de ervaringen die de respondenten hadden doorheen hun 

(de)conversieprocessen. Om het overzicht te behouden delen we dit op in: positief en negatief. Het is 

echter perfect mogelijk dat één respondent gevoelens heeft ervaren die in beide categorieën 

thuishoren. Daarnaast betekent een negatief aspect niet dat het gehele proces zo gepercipieerd wordt; 

hetzelfde geldt voorde positieve aspecten. Er wordt vervolgens bij de categorieën ook een opdeling 

gemaakt tussen ‘deconversie’ en ‘conversie’.  
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Positieve beleving 

Deconversie 

Er bleek bij de respondenten een gevoel op te treden van bevrijding of opluchting tijdens en na hun 

deconversieproces. Er wordt aangegeven dat ze lang leven met het idee dat er iemand over je schouder 

kijkt. Hoewel dit zekerheid kan bieden, wordt het ook als positief ervaren wanneer je een bepaalde 

‘agency’ over je leven krijgt.  

“Want je gelooft er echt in, in zo’n god. Dat er iemand boven je is. En iemand dat naar u kijkt 

en let op alles wat je doet. Dat is zo… ik weet dat dat belachelijk klinkt nu. Maar toen als je er 

echt in gelooft en dat mindert en mindert dan voel je alsof … niet uit een gevangenis, maar 

alsof je echt vrijer wordt. En toen ik dat echt, dat een moment toen ik tegen mezelf zei dit ben 

ik echt niet meer. Toen ik dat moment had, was ik echt vanbinnen … een supergrote 

mentaliteitsverandering van hoe je naar de wereld kijkt. Positief wel, heel hard ja. Je kijkt niet 

meer naar het leven alsof er een hel en hemel is. Je sterft, maar je moet er echt iets van maken. 

Dus positief wel.” – Naim, deconversie van islam  

“Ik denk dat je zoveel meer controle neemt over je eigen acties. Je neemt verantwoordelijkheid, 

verantwoording. Het is niet meer van … ik kan niet meer super onbeschoft zijn tegen jou en het 

vanavond gewoon buigen en het wegbidden. Ik moet dit daadwerkelijk doorstaan nu.” – Linde, 

deconversie van christendom* 

Deze bevrijding heeft vaak te maken met het wegvallen van dat bepaalde regels. Michiel (deconversie 

van jodendom) heeft na zijn deconversie de eerste jaren vooral doorgebracht met feesten en zijn 

seksuele vrijheid ervaren. Hoewel hij moest ontdekken wat gangbaar is en wat niet, heeft hij geen spijt 

van deze periode.  

“Maar dat seksuele was voor mij ook zeker iets dat ik pas later heb ervaren, hoe enorm 

‘enjailed’, hoe een gevangenis dat dat is. Je mag niet kijken, je mag niks niks niks. Dat was voor 

mij een zeer grote verandering, zeker toen dat ik mijn eerste vriendin leerde kennen, dat was 

voor mij een wow moment. En dan het eten, het eten was zeker ook iets dat ik graag deed en 

doe. Dus voor mij, eten kunnen proeven, op intellectuele niveau. Dat is ja.. omdat ik zoveel 

moest leren. Leren, leren, altijd leren, leren. Toen ik uit dat systeem ben gestapt wat ik zo echt 

zeer simpel voor zeven, acht jaar echt fééééésten. Altijd heel simpel houden, nooit een goed 

gesprek van lange tijd. Het was meer zo drinken en dansen en uitgaan en eten, en met vrienden 

zijn, in plaats van een echt goed gesprek.” 

Sommige respondenten voelen ook een zekere fierheid dat ze van hun religie zijn afgestapt. Ze kunnen 

zich goed voelen omdat ze voor zichzelf hebben gekozen, maar ook trots zijn omdat ze de ‘waarheid’ 

hebben gevonden.  

“Islam is een prachtig iets en dat is waarom het zo mooi is. Maar ze hebben nog niet de andere 

kant van islam geopend. Dus ik had het gevoel dat ze gemanipuleerd waren. Dus dat gaf me 

een gevoel van privilege om te voelen: oké, ik ben hier doorgebroken, ik ben door die deur 

gebroken, door die barrières gebroken en ik zag islam voor hoe het echt is”. – Tarik, deconversie 

van islam*  
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“Langs de andere kant ben je zo fier als een pauw voor uw eigen. Ik doe iets wat 99% van de 

overige moslims niet zou doen. De research. De nuchtere ‘mindset’ zoeken en de vragen stellen. 

Als je vragen stelt vroeger ook aan de imam ofzo dan zegt die van: ‘niet teveel vragen stellen’ 

of ‘god weet het beste’.” – Achraf, deconversie van islam 

“Het beste is dat je uiteindelijk wel uw eigen keuze hebt kunnen nemen denk ik. Dat je wel zoiets 

hebt van oké, dat zijn dingen waar ik achter sta. Het feit dat je ook achter aan gaat maakt je 

ook wel een beetje trots, of het gevoel dat heb ik volledig voor mezelf gedaan.” – Yusra, 

deconversie van islam  

Bovenstaande citaten gingen steeds om mensen die hun islamitische religie hebben verlaten. 

Mogelijks ervaren zij deze trots heviger, dan bij andere geloofsgemeenschappen, aangezien ze het 

gevoel hebben dat hun geloof weinig ruimte laat voor twijfels en vragen.  

Conversie 

Een conversieproces wordt door de respondenten vaak beschreven als: rustgevend, een opluchting, 

een openbaring, inzichtvol, juist aanvoelen. Neem bijvoorbeeld volgend citaat van Seppe (conversie 

naar islam) die beschrijft hoe het voelde om zijn sjahada uit te spreken:  

“Het is alsof je in de schaduw wandelt en je voelt dat dat koud is, dan heb je zo’n stuk waar er 

zonlicht is. Als je uw arm daar in zet dan voel je dat zonlicht op je arm branden.”.  

De sjahada is de geloofsbelijdenis die wordt uitgesproken wanneer men bekeert naar de islam. Dit 

wordt door veel respondenten aangehaald als één van de mooiste momenten uit hun proces. Vaak 

gaan deze positieve gevoelens voor de respondenten ook samen met een zekere mate van intensiteit. 

Hier legt Dennis (conversie naar christendom) iets uit wat hij zelf het goddelijke licht noemt:  

“Heel blij, vechtlusten, vol medeleven voor geen enkele reden. Het is op dat moment dat ik God 

ervaar. De triomf in mijn bloed, het zegelied in mijn hart zoals ik het in mijn gedichten schrijf. 

Je kunt God uiteraard niet zien, maar ik voel hem wel.”  

Het collectieve aspect wordt ook aangehaald door de respondenten als positieve factor wanneer het 

om conversie gaat. Jelle ervaart veel behulpzaamheid van haar nieuwe gemeenschap, iets wat ze 

vroeger niet had: “Wat heb je dan ook? Moslims onder elkaar helpen elkaar veel meer dan dat wij 

Belgen doen. Echt wel die gemeenschap dat voel je ook wel. Als er iets is, ze gaan elkaar gewoon 

helpen.”. Jara voelde een groot gevoel van samenhorigheid tijdens haar bekering, wat veel met haar 

deed: “Dat maakte me heel emotioneel. Dat was echt een wauw moment. Iedereen was blij. Dat was 

echt een gevoel van samenhorigheid. Dat was wel een fijne ervaring.”. Ook tijdens de Ramadan en 

andere religieuze feesten ervaart ze dat er veel wordt ingezet op samen zijn. Wat ook werd aangehaald 

is dat het fijn kan zijn dat iemand jouw mening vertegenwoordigt. Voor Theo was het heel goed dat 

iemand zijn mening kon verwoorden over het homohuwelijk, zoals hij hier zegt:  

“Ja, ook onderdeel zijn van een georganiseerd geloof vind ik ook wel belangrijk. Je hebt mensen 

die je vertegenwoordigen op levensbeschouwelijk vlak. […] En die mens had het dan heel 

genuanceerde daarover en ik had zoiets van ja, ik heb niet te capaciteit om zo over geloof te 

praten, hij wel want hij is bisschop, priester, heeft die opleiding gevolgd en heeft daar een goed 

antwoord op.” 
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Tot slot wordt ook enkele malen rouwverwerking aangehaald. Hierbij gaven enkele respondenten aan 

dat ze, sinds hun conversie, op een andere manier naar de dood kijken. Als hun geliefden een goed 

leven hebben geleid gaan zij immers naar een hiernamaals, wat de respondenten meer rust brengt.  

“Een tijd geleden is mijn grootvader overleden. Ja, zelfs een begrafenis ervaar ik als een 

moment van hoop. Want hij is niet weg. Hij heeft een goed leven geleid een redelijk christelijk 

leven geleid en heeft altijd goed gedaan voor een ander. Dus hij is waarschijnlijk rechtstreeks 

naar de hemel gegaan.”  

Positieve belevenissen bij conversie omvatten dus de rust die men ervaart door een religie aan te 

hangen, en de steun die men hieruit kan putten voor bijvoorbeeld rouwverwerking. Maar ook de 

gemeenschapsfunctie en ergens deel van uitmaken wordt als positief ervaren.  

Negatieve beleving  

Het volgende deel gaat over de negatieve gevoelens die men heeft ervaren tijdens het 

(de)conversieproces. 

Conversie 

Het volgende deel gaat over de negatieve gevoelens die men heeft ervaren tijdens het 

(de)conversieproces. Opvallend is dat wanneer het gaat om conversie geen enkele respondent 

negatieve gevoelens aanhaalt. Dit betekent echter niet dat alles rooskleurig is. Hoewel zij hun proces 

als positief ervaren, zijn de reacties van hun omgeving niet zelden afwijzend. Zoals Jara (conversie naar 

islam) het beschrijft werpt dit een schaduw op een anders positieve ervaring:  

“Ergens denk ik van het waren heel veel goede gevoelens, positief. Blij, gelukkig. Maar ergens 

ook heel veel verdriet, heel intens en heel turbulent. Er zijn heel veel voor- en nadelen. Want ik 

heb iets gevonden waarbij ik me goed voel, maar daardoor raak ik wel bepaalde mensen kwijt. 

Dus heel veel gemengde gevoelens.”.  

In sectie ‘1.2. Reacties van anderen’ gaan we hier verder op in.  

Deconversie  

Wanneer het gaat om deconversie worden er dan weer aanzienlijk meer negatieve gevoelens 

aangehaald dan positieve. Zo geven een aantal respondenten bijvoorbeeld aan dat ze willen geloven. 

Neem bijvoorbeeld Tijl (deconversie van christendom, 18) en Christina (deconversie van christendom):  

“Ik wil eigenlijk wel ergens in geloven, dat is een beetje het ding. De realisatie dat er niks is na 

het leven, dat vind ik een moeilijk iets.” 

“Ik ben ook niet overtuigd door enige vorm… want natuurlijk denk ik niet dat het moet zijn alsof 

je aan het shoppen bent voor dit of en dit en dat, maar ik heb het gevoel dat ik de meest basis 

connectie tot iets verloren ben […] Ik denk dat het veel makkelijker zou zijn om, om te gaan met 

verlies, trauma en alles wanneer je steun voelt vanuit een geloofssysteem.” * 

Beide geloven niet meer, maar hebben hier wel behoefte aan. Zij halen hierbij allebei de dood aan, 

iets wat in andere interviews nog naar boven komt. Het komt voor dat de respondenten zich louter 

afvragen wat er gebeurt als mensen sterven, zoals Eefje (deconversie van christendom, 17): “Nu denk 

ik niet dat er een god is, daar ben ik vrij zeker van. Maar ik vraag me zo wel af wat er met mensen 

gebeurt die sterven.”. Maar ook het rouwproces wordt pijnlijker als je niet meer gelooft in een 
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hiernamaals, zoals bijvoorbeeld bij Marouane (deconversie van islam). Voor Tazim (deconversie van 

islam) resulteerde dit in een existentiële crisis.  

“Bijvoorbeeld de manier waarop je nu wat je nu moet rouwen omwille van je tegenslag, een 

vorm van tegenspoed, een verlies van dierbare. Vroeger was dat veel gemakkelijker omdat je 

dat allemaal kon plaatsen. Oké, persoon x is gestorven. Die is nu in het hiernamaals in het 

paradijs en we gaan elkaar terugzien. Terwijl nu word je geconfronteerd met de ware realiteit 

van er is geen zekerheid en het wie zegt dat er überhaupt zo zal zijn, dat er überhaupt een 

hiernamaals bestaat?” 

“Het werd een kringloop van existentiële crisissen. Waarom besta ik? Nu ben ik helemaal oké 

met de antwoorden om eerlijk te zijn. Maar het was twee jaar met echt vol worsteling en 

existentiële crisissen. Van nu gaan mijn ouders dood, wat is de zin van het leven. En ik hield 

zoveel van hen en het begon pijn te doen om mijn broers en zussen rond mij te hebben. Want 

ik wist dat we gewoon bestaan, we bestaan maar plots zou ik niet meer bestaan. Waarom dit 

alles? Dus het was echt sterk.” *  

Naast moeite hebben met het thema dood, zouden respondenten ook willen geloven om andere 

redenen. Elizabeth (deconversie van jodendom) wou dat ze nog geloofde omdat het makkelijker zou 

zijn om te passen in haar ultraorthodoxe joodse gemeenschap. Hier is immers haar volledige sociale 

netwerk uitgebouwd, inclusief haar (minderjarige) kinderen die diepgelovig zijn. Aangezien ze van 

mening is dat een breuk met het geloof een harde breuk met haar gemeenschap zal inhouden, is het 

voor haar moeilijk deze stap te nemen:  

“Het eerste jaar hoopte ik dat het terug ging komen. Want het was zo veel makkelijker waarin 

je erin zit. Je hebt je bubbel, je vrienden, je werk, alles. Je kent iedereen. Dus het is zo moeilijk 

wanneer je nieuwe vrienden moet maken, een nieuwe job, een nieuw leven. Je weet niet wat je 

moet dragen, want je droeg nooit broeken. Je weet niet welke broeken je kan dragen. Je kent 

niet dezelfde onderwerpen. Je hebt niet dezelfde cultuur. Je moet je leven compleet vanaf 0 

beginnen […] Dus in het begin was ik aan het hopen dat het ging terugkomen. En uiteindelijk 

was het van, oké ik kan mezelf hierin niet forceren. Het is zo, ik voel me zo. Maar ja, het is erg 

zwaar.” * 

Elizabeth geeft aan hoe moeilijk het is voor haar om een nieuw leven op te bouwen, bestaande uit 

mensen die niet afkomstig zijn uit eenzelfde religieuze gemeenschap. Zaken die voor anderen banaal 

lijken, zoals het dragen van de juiste broek, kunnen een enorm struikelblok vormen. Deze moeilijke 

overgang wordt door meerdere orthodoxe Joden aangehaald. Arion (deconversie van jodendom) is 

midden in de nacht naar Berlijn vertrokken omdat hij bang was van de reacties van zijn omgeving. Hij 

heeft nog steeds moeite met zijn beslissing, omdat, hoe slecht hij zich ook voelde in de Joodse 

gemeenschap, hij hier wel zekerheid had:  

“Heel heel zwaar was dat. Aan de ene kant was het gewoon een vlucht. Ik kon niet meer. Ik 

stikte. Maar ik wist dat ik een heel dure prijs ging betalen ervoor, mentaal ervoor. Ik had geen 

tijd om na te denken, ik was gewoon voortvluchtig. […] Ja, de Joodse gemeenschap ik heb daar 

heel veel afgezien, maar aan de andere kant is je leven ook wel al helemaal uitgestippeld. Nu 

is het zo, nu ga je trouwen, nu heb je kinderen, … Je krijgt steun, je hebt familie, je woont hier, 

dat zijn de feestdagen, dat is je doel in je leven, daartoe behoor je. Dat is heel veel zekerheid en 

genegenheid en zogezegd geborgenheid en veiligheid tegenover de verschrikkelijke wereld. Ja, 
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dat is een beetje overdreven uiteraard, maar dat is iets waarin ik ben opgegroeid en dat gevoel 

heb meegekregen. Dat is iets waarmee ik het nog altijd heel moeilijk heb.”  

Voor Michiel (deconversie van jodendom) bleef het nog lang moeilijk om zich te tonen in zijn 

gemeenschap, omdat hij zich schaamde voor mogelijke reacties van andere leden. Hieronder haalt hij 

twee situaties aan. In het eerste geval is hij nerveus om zich op straat te tonen tijdens sabbat, de 

rustdag van de Joden waarbij autorijden in de meeste gevallen niet toegestaan is. In de tweede situatie 

schaamt hij zich omdat hij niet bestempeld wil worden als ‘afvallige’. Hierdoor isoleert hij zich wat hem 

enorm eenzaam maakt.  

“Zo sabbat, toen wij zo buiten kwamen, wij gingen naar het strand. Maar ik was eigenlijk een 

beetje beschaamd. Maar zij verstond het niet, zij had geen joodse afkomst, dus zij weet 

helemaal niks. En dan zo bij de auto, en ik kijk zo rechts, links, of niemand dat ziet. En dan snel 

binnen stappen en snel vertrekken. En zij pakte haar tijd, en dan werd ik zo een beetje nerveus.” 

“Ik was wel eenzaam voor efkes. Maar dat was omdat ik nog niet.. omdat ik beschaamd was 

dat ik in die studieperiode niet op een school zat. Dus ik kon niet op straat gaan: ‘moest hij niet 

op internaat?’, ‘oei, dat is een afvallige’. Dus ik ging alleen maar uit huis na 12 uur, in de nacht 

zo. Met de vriend dan heel snel naar buiten, om iets te gaan.. dus die periode was enorm 

eenzaam, zeer eenzaam, omdat ik dus een hele dag binnen zat en ik wist nog niet wat ik wou 

doen.” 

Deze eenzaamheid ervaart Arion (deconversie van jodendom) ook, omdat hij moeilijk nieuwe 

contacten kan opbouwen: “Ik ben wel uitgestapt, maar nergens binnengestapt. Het is me niet gelukt 

om echt een vriendenkring op te bouwen, of vertrouwen op te bouwen met mensen buiten de 

gemeenschap.”. Alexander (deconversie van jodendom) zou men seculier of progressief Joods kunnen 

noemen, maar ondanks dat hij nog actief is in de Joodse gemeenschap ervaarde hij eveneens 

eenzaamheid tijdens zijn proces. Bij hem kwam dit gevoel vooral voort uit angst voor het onbekende:  

“Dus wanneer je je voelt alsof je plots jezelf van de kudde aan het scheiden bent, dan is dat … 

dat kan je een gevoel van eenzaamheid geven, of alsof je verloren bent, zoals alleen op een pad 

in het bos. Het onbekende, de angst voor het onbekende.”*  

Dit gevoel van eenzaamheid manifesteert zich ook in de andere religies. Door het taboe op afstand 

nemen van een religie, hebben respondenten soms het gevoel dat zij de enigen zijn die zo een proces 

doorgaan. Dit is iets wat Achraf (deconversie van islam) ook ervaart:  

“Ja, het slechtste moment is dat je echt diep in een hol zit. Donker hol. Je voelt u onbegrepen 

en alleen. Je denkt er zijn 1.5 miljard moslims en ben ik de enige die dit uit? Zo van die vragen 

allemaal.” 

Hier en daar wordt het deconversieproces beschreven als een stukgelopen relatie, met 

liefdesverdriet tot gevolg. Gedurende vele jaren haalden de respondenten veel uit hun geloof, wat 

het pijnlijk maakt wanneer dit wegvalt, zoals beschreven in onderstaande quotes:  

“Wel het was soms heel pijnlijk. Je moet het zien als een liefdesrelatie. Ik had echt wel enorm 

veel aan het geloof. Dat was mijn houvast, ik heb ook heel wat mooie momenten meegemaakt 

in mijn beleving van het geloof dat was voor mij, je laat de kern van uw bestaan eigenlijk los. 

Je moet jezelf opnieuw gaan heruitvinden. Oké, heel mijn paradigma en al mijn theorie die ik 
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gebruikt heb om mijn leven te leiden. Ik moet nu terug vanaf 0 beginnen omdat het kaartenhuis 

houdt geen stand meer. Alles stort in elkaar. Het was soms heel pijnlijk en er zijn nogmaals 

zaken die echt wel mis door die periode.” – Marouane (deconversie van islam) 

“Het is moeilijk want het is een shock. Het is zoals liefdesverdriet. Je hebt zo lang van iemand 

gehouden en het blijkt dat die niet is zoals je dacht, snap je? Voor God, ik had een beeld van 

God en ik werd overvallen met iets anders. Uit het niets.” – Tarik (deconversie van islam) * 

Ook gevoelens van kwaadheid kunnen optreden. Dit kan zijn omdat respondenten zich belazerd 

voelen, zoals respectievelijk Oscar (deconversie van islam, 20) en Achraf (deconversie van islam) 

aanhalen:  

“Maar toen ik mijn geloof verloor was dat een zeer depressieve gebeurtenis. Voor mij was dat 

echt een soort van besef van ik heb mij jarenlang mezelf voorgelogen, mezelf laten beetnemen, 

zo van die dingen.” 

“Het ding is eigenlijk stel dat uw ouders zeggen kijk Kaya wij zijn uw ouders niet. Je voelt u 

bedrogen. Dat is zo hoe wij ons hebben gevoeld. Een beetje bedrogen.”  

Maar men kan ook boos zijn op het achterliggende religieuze instituut, zoals Theo (deconversie van 

christendom) die queer is en zich niet aanvaard voelt door het Vaticaan: “Dus ja qua gevoelens. Eerst 

een twijfel, proberen het goede te zien, maar op het einde wel echt kwaadheid van ik word hier niet 

aanvaard.”.  

Een ander veel voorkomend gevoel is angst, niet enkel voor sociale interacties en afwijzing, maar ook 

voor de religieuze dogma’s en ideeën die lang aanvaard werden door deze personen. Zo geven 

respondenten aan dat ze voor een lange periode geloofden in een hemel en hel. Accepteren dat dit 

niet bestaat kan daarom een moeilijke stap zijn:  

“En het is ook moeilijk want je neemt een beslissing waarvan je weet dat, als je kijkt vanuit je 

oude ik, het een zeer slechte beslissing is. Hoe kun je het idee accepteren dat je levenslang naar 

de hel gaat? Voor een eeuwigheid? Snap je, dat is het moeilijkste. De momenten dat je denkt, 

wat als?” – Tarik, deconversie van islam* 

“Dat is ook met veel angst begonnen he, ge denkt daaraan en dan denkt ge: ‘nee, nee, nee’. 

Het is ook een proces om dat op te starten he. Ge zijt ook nog gelovig en ge denkt: straks brand 

ik in de hel.” – Najar, deconversie van islam 

Hoewel ‘agency’ opbouwen of controle over nemen over je leven eerder als positieve factor werd 

beschreven, kan dit ook gevoelens van angst en onrust opleveren. Respondenten geven immers aan 

opeens zelf het heft in handen te moeten nemen en dat zaken niet meer gebeuren in naam van iets 

groters:  

“Eng. Dat was eng. Omdat je op een gegeven moment als je echt de beslissing gaat nemen dat 

je écht zelf verantwoordelijk bent voor alles wat je doet. En zelf je morele waarden. Dat is net 

alsof je voor de eerste keer over een touw loopt, weet je zo'n evenwicht ding doet. Je kan 

vallen.” – Elijah, deconversie van jodendom  

“Het enige nadeel eraan is, mijn beste vriend merkte dit een tijde terug op, hij zei: ‘Voor een 

hele lange tijd zie ik je altijd rennen’. Rennen naar iets, rennen om dingen te doen. Dat komt 
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van het idee dat als ik niets doe aan de dingen voor mij, gebeurt er niks. Want ik geloof niet in 

een hogere macht die … […] Het eist een tol van je. Want je maakt je zorgen om dingen waar 

je je misschien geen zorgen om moet maken. Dit is in contrast met mijn ouders en familie, ik 

denk dat ze door zeer zware tijden zijn gegaan. Natuurlijk bij extensie ik ook, maar zij waren in 

het midden van deze zware tijden en ze gingen hier veel beter mee om dan ik zou kunnen. Want 

ze hadden een soort geloof, zelfs als dingen naar de knoppen gingen, hadden ze een soort 

geloof van er is een hogere kracht en zaken komen goed.” – Rayi, deconversie van islam* 

“Het feit is dat wanneer iets gebeurt ik het niet meer zie als een trein die vooruitgaat en dat 

alles wat gebeurt op de een of andere manier dient aan een algemeen doel. Nu zie ik dingen 

gewoon alsof ze naar me gegooid worden en ik moet alles individueel opruimen en er is niks 

groters dat ik kan doen. Dus het voelt alsof alles erg rauw is, en ik ben erg rauw, en alles voelt 

vervelend aan. Dat is het grootste struikelblok” – Christina, deconversie van christendom* 

Tot slot ervaren de respondenten ook onrust door de reacties die men verwacht van hun onmiddellijke 

sociale omgeving. Wanneer geloof iets belangrijks is voor bijvoorbeeld de ouders, hebben de 

respondenten moeite om voor hun (de)conversie uit te komen omdat ze hun omgeving geen pijn 

willen bezorgen. Sedat (deconversie van islam) ervaart hierdoor veel verdriet, en voelt zich ook slecht 

omdat hij hierom moet liegen:  

“Ook veel verdriet, zeg maar, want je weet dat dat voor bepaalde mensen rondom u heel 

belangrijk is. Zoals mijn mama. Ik denk dat dat ook wel haar hart zou breken als ik echt zou 

zeggen dat ik niet gelovig ben, naast het feit dat ik gay ben. Dat is denk ik teveel voor haar. Dus 

dat zou ik haar niet direct aandoen. […] Want dan moet ik precies faken dat ik wel gelovig ben. 

Want dat breekt ook mijn hart. Bijvoorbeeld met Ramadan moest ik wel echt zeggen dat ik 

vaste, en dat moest ik liegen tegen mijn ouders en dat is ook niet fijn.”  

Bij sommige respondenten is religie minder prominent aanwezig, wat de stap om afstand te nemen 

kan vergemakkelijken. Deze respondenten vertellen vaak gemakkelijker aan hun omgeving dat ze 

gedeconverteerd zijn. Samuel (deconversie van jodendom) is opgegroeid in een liberale tak van het 

jodendom, waardoor zijn proces naar eigen zeggen niet te vergelijken is met iemand uit de orthodoxe 

gemeenschap. Desondanks waren er thuis wel discussies over het geloof: “Niet echt top, want mijn 

vader die wou toen ook wel echt dat ik vaker naar de synagoge ging. Ikke niet. Daardoor hadden we 

vaak ruzies. Nee, dat was niet echt prettig.”. Lotte (deconversie van christendom, 3) geeft net als 

Samuel aan niet écht een zwaar proces te hebben doorgemaakt, maar ook zij herinnert zich wel dat 

dit bij haar ouders voor wrevel zorgde: “Want ergens voelt dat toch wel alsof je uw ouders teleurstelt 

omdat die waarschijnlijk wel hadden gehoopt dat je dat ging verderzetten. Maar ja, dat is niet 

makkelijk. Bij zowel Samuel als Lotte zijn deze discussiepunten echter op het ogenblik van het interview 

zelf geen probleem meer.  

6.2.3. Contact met lotgenoten  

Het volgende thema gaat over de contacten die de respondenten al dan niet hadden met andere 

‘lotgenoten’. Het gaat hierbij dus niet over de reacties van anderen of bijvoorbeeld de steun van hun 

algemeen netwerk, maar specifiek over contact met mensen uit gelijkaardige situaties. De grootste 

groep, net iets minder dan de helft, had fysiek contact met anderen. Een kleine groep had enkel online 

contact met gelijkgezinden. Ongeveer een kwart van de respondenten had geen contact met anderen 
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en drie respondenten gaven expliciet aan geen nood te hebben aan contact met anderen. We 

bespreken deze vier onderverdelingen van dit thema hieronder.  

De groep die wel contact had met anderen had dit meestal met mensen die al deel uitmaakten van 

hun netwerk. Denk hierbij aan: klasgenoten, vrienden, partner, familieleden, … Soms raakten mensen 

doorheen hun proces ook beter bevriend met wat voordien eerder kennissen waren, mensen die iets 

gelijkaardigs doormaakten. Soms verwaterden vriendschappen met personen die aanvankelijk een 

groter deel van hun netwerk uitmaakten. Wanneer een respondent naar de islam bekeerde werd die 

meestal opgevangen door een groot netwerk van gelijkgezinden uit de moskee:  

“We kregen van ’s morgens tot ‘s avonds les maar dat was één en al plezier. De vrouwen 

zaten vanachter en de mannen van voor dus je had niet samen les. Allemaal mensen dat 

bekeerd zijn. Echt heel toffe tijd.” – Lieke, conversie naar islam  

Er waren ook een paar respondenten die van de islam waren afgestapt, die actief op zoek gingen naar 

een groep met ‘afvalligen’. Hier kwamen zij terecht bij de Belgische beweging van ex-moslims. Dit is 

wat bijvoorbeeld Achraf (deconversie van islam) heeft gedaan: “Ik ben een of twee keer geweest. 

Gewoon andere mensen hun verhaal eens horen.”. Deze organisatie zal later ook besproken worden 

bij ‘1.6. Hulpverlening’. Respondenten die van andere religies zijn afgestapt hadden geen weet van 

organisaties waar ze hiervoor terecht konden.  

Zo goed als alle respondenten die contact hadden met anderen beschouwden dit als een positieve 

ervaring, omdat ze hieruit steun konden halen, het gevoel hadden niet alleen te zijn of een plek 

hadden om hun vragen te stellen. Vaak wordt ook aangehaald dat mensen die niet iets gelijkaardigs 

hebben meegemaakt, hun proces niet zouden begrijpen.  

“Ja, het is zeer aangenaam om te weten dat ge gewoon met gelijkgezinden zijt. Er ook gewoon 

over babbelen desnoods, de vraagtekens dat ge daarbij hebt. En ge leert ook gewoon wat het 

is om gelovig te zijn. Dus dat is echt wel super boeiend en interessant.” – Didier, conversie naar 

christendom  

“Het waren er niet zoveel, maar een beperkt aantal een of twee of drie die hetzelfde traject 

hadden doorgemaakt waar je dan steun kon vinden, constant uw vragen stellen. Dat is wel tof, 

want die hebben hetzelfde doorgemaakt. Die weten van waar dat je komt.” – Liam, conversie 

naar islam  

“En dat [contact met mensen in een gelijkaardig proces] was zeer nodig, omdat ik 

moeilijkheden had om met mensen te spreken die totaal buitenstaanders waren.” – Michiel, 

deconversie van jodendom  

Het was ook veel voorkomend dat respondenten gebruik maakten van online groepen:  

“Een van de beste ervaringen was dat ik veel mensen heb leren kennen via Facebook groepen. 

Zij lieten mij minder alleen voelen. […] Ik was altijd aan het vragen: ‘hebben jullie dezelfde 

problemen?’. Als je zoekt naar de waarheid, dan ga je net als velen existentiële crisissen 

hebben. Wij proberen elkaar te helpen in omgaan met deze emoties.” Tazim, deconversie van 

islam  
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Zoals bovenstaand citaat laat zien ervaarden zij gelijkaardige voordelen als mensen die dit fysiek 

zochten: het gevoel niet alleen te zijn en een plaats op te eisen.  

Wanneer mensen geen contact hadden met anderen was dit om vaak omwille van een van de volgende 

drie redenen. Ten eerste werd praten over geloof onder jongeren niet als ‘cool’ gezien. Bijvoorbeeld 

Tijl (deconversie van christendom) maakte vroeger met vrienden religie vaak belachelijk, maar 

diepgaande gesprekken werden er niet gevoerd:  

“Ik was alleen in het proces omdat ik denk dat anderen daar niet zo over nadenken ofzo, dat 

dacht ik. Terwijl als ik er nu over nadenk, denk ik dat misschien dat helemaal niet was en 

iedereen daar soms wel mee zit. Ja, ik weet niet. Het is niet echt een onderwerp waar je mee 

praat met je vrienden ofzo. Nu zou ik dat misschien wel doen. Maar toen, ja dat was niet cool 

ofzo. Wel over de Kerk praten en de Kerk belachelijk maken, dat was natuurlijk heel grappig. 

Maar echt zo diep praten en breken met het geloof?” 

Daarnaast komt het voor dat de respondenten voelen dat er nog een taboe hangt om over 

geloofskwesties te praten. Sedat (deconversie van islam) voelt bijvoorbeeld dat de Turkse 

gemeenschap van Limburg seculier begint te worden en dat moslims steeds meer dingen doen die 

‘haram’ zijn, zoals drinken en roken. Desondanks merkt hij op dat er iet niemand expliciet uit niet meer 

te geloven: “Want ik heb wel gematigde vrienden, maar je praat daar niet over. Dat is niet van: ‘oh ben 

je gelovig?’, ‘hoe zit jij?’, ‘wat is uw proces?’”. De derde reden is simpelweg dat men niemand kent die 

een gelijkaardig proces doorlopen heeft. Mogelijk hangt dit samen met vooraf genoemde redenen. 

De respondenten die – onbewust – geen contact hadden met anderen vinden dit wel jammer, omdat 

dit eenzaamheid met zich meebrengt:  

“Nee, dat vond ik een beetje spijtig, ik was alleen geweest in mijn proces want ik word daar nu 

emotioneel van als ik daar terug op blik.” – Yassira, conversie naar christendom  

“Dat ik me wat minder alleen zou voelen ofzo. Want nu was dat precies van ah, ik ben precies 

de enige.” – Inara, deconversie van islam  

Tot slot is er een groep die geen nood had aan contact met anderen. De drie respondenten die expliciet 

aangaven geen nood te hebben aan contact met anderen, gaven hiervoor twee redenen. Het proces 

was niet intens genoeg of het proces was (te) persoonlijk. Ariadne (conversie naar islam) had 

bijvoorbeeld wel moslim vrienden, maar geen mensen die bekeerd waren. Zoals zij het beschrijft: “Ik 

ben daar ook niet specifiek op zoek naar gegaan, want ik denk iedereen zijn traject is anders. Het is niet 

dat ik mij per se kan ‘relaten’ aan mensen die zich ook bekeerd hebben.”. Hoewel deze respondenten 

wel moeite hadden met bepaalde punten in hun proces moeite hadden, was het daadwerkelijk 

converteren of deconverteren geen moeilijke keuze. Mogelijks verklaart dit waarom zij minder nood 

hadden om specifiek hierover in contact te gaan met anderen.  

6.2.4. Uitvoering/transitie  

De volgende sectie gaat over de uitvoering of transitie van de (de)conversieprocessen. Met andere 

woorden, het gaat hier om alles wat heeft plaatsgevonden na de aanleiding. Aangezien dit onderdeel 

vrij allesomvattend is, maken we volgende onderverdelingen. Ten eerste is er ‘gradueel proces vs. 

doorslaggevend moment’, waarin wordt gekeken of de transitie geleidelijk ging of eerder met een 

duidelijke breuk. Ten tweede is er het onderwerp ‘ondernomen stappen’. Hierin wordt beschreven of 
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er officiële zaken geregeld dienden te worden. Als derde is er ‘Culturele tradities, religieuze vieringen, 

religieuze representatie’. Hierin wordt beschreven of respondenten zich cultureel nog verbonden 

voelen, welke feestdagen gevierd worden en of de religie (nog) gerepresenteerd wordt. Tot slot is er 

het onderdeel ‘valkuilen en struikelblokken’ dat dieper ingaat op de zaken waar de respondenten spijt 

van hebben of anderen voor zouden willen behoeden.  

Gradueel proces vs. doorslaggevend moment  

Voor de meeste respondenten verliep het deconversieproces zeer geleidelijk, zonder een duidelijk 

keerpunt. Zoals Yusra (deconversie van islam) het beschrijft zijn er verschillende fasen:  

“Ja, dat is een heel lang ingewikkeld proces [lacht]. Ja, omdat dat is … hoe zal ik het zeggen dat 

is in verschillende fasen doorlopen, dat was niet in een keer of van de ene dag op de andere dat 

ik heb gezegd van ‘weet je, ik ben weg’”.  

Vaak zijn er al enige tijd twijfels en in sommige gevallen praktiseerden ze al langere tijd minder of was 

de connectie al enige tijd verwaterd. Tazim’s proces (deconversie van islam) startte toen zijn vriend 

hem vertelde over bepaalde inconsistenties in de Koran, maar hij was al reeds langer louter routineus 

aan het praktiseren:  

“De schok dat ik voelde was niet zo groot, want op dat moment had ik al meer afstand genomen 

van religie. Ik ervaarde niet de voordelen van een God aanbidden. Ik was gewoon aan het 

bidden voor niets, als gewoonte, omdat ik het al zo lang deed.”*.  

Onderzoek doen na iets te vinden wat voor hen niet klopt in een religie, is een proces dat veel 

respondenten doorlopen. Dit wordt verder besproken in ‘Thema 2: Informatie en onderzoek’. Het 

proces is bovendien voor velen niet rechtlijnig, maar eerder golvend. Soms kan het een zoektocht zijn 

om het juiste ‘label’ te vinden of grijpt men terug naar bepaalde religieuze aspecten.  

“Ik ben ook zo heel hard mezelf gaan identificeren, ik ben er nu aan uit wat ik vandaag ben. 

Maar toen was dat: ik ben een atheïst, heel overtuigd, ik ben moslim, ja paar maanden later 

ben ik agnost. Ik moest nog heel hard zoeken en nu weet ik dat ik meer cultureel moslim ben.”. 

– Najar, deconversie van islam  

Ik merkte wel in die tijden: in die periode van verhuizen, nieuwe stad, niemand kennen eigenlijk, 

contacten opbouwen, die onzekerheid ik had ook geen baan, ik studeerde alleen nog, die 

onzekerheid van jezelf in een nieuwe situatie bevinden, zorgde er wel voor dat ik vaak terugging 

naar de kerk. Ik ging misschien elke week, twee keer per week, gewoon zitten – Tijl, deconversie 

van christendom 

Daarnaast gebeurt het ook dat respondenten uit het jodendom aangeven stapsgewijs te werk te gaan. 

Ondanks het feit dat ze eigenlijk niet meer geloven, is het moeilijk om alles in één keer los te laten.  

“Wanneer je heel religieus bent hebt je het gevoel dat als je hier iets tegen doet God je gaat 

vermoorden. Dus je begint met heel kleine dingen en als je ziet dat niks gebeurt is het oké. Dus 

het is een erg erg langzaam proces, en ik ben nog steeds in het midden. Want als je iets voor 

35 jaar aan het doen bent, kan je niet op één dag zeggen: ‘Oké, nu ga ik doen wat ik wil’. Zelf 
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als je niet meer geloofd, het zit nog in je hoofd. Dus het is erg erg erg traag” – Elizabeth, 

deconversie van jodendom* 

“Wij gaan naar restaurant met haar familie en die bestelt iets voor mij want ik zat in een niet-

joods restaurant dus ik kon al die namen niet. Dus die bestelde iets en dat was, zeer zeker, een 

stuk varken. Dat was iets met een poot van een varken. En ik had iets van: nee, nee, nee, nee. 

Dus ik krijg die schoten, maar ik was al in mijn 20, ik denk 21, en varken had ik nog nooit 

gegeten. En dat was even van: ah, shit, euh.. Ik was een beetje beschaamd of ambetant en euh, 

het was zo echt van euh... Het duurde echt een paar minuten voor ik een hapje nam, maar ja 

dat was.. Dan was het gebeurd. […] En zelfs als ik naar de kapper ging, dus ik ging nog altijd zo 

naar een joodse kapper en die liet het [pijpenkrullen]zo een beetje nog.. En ik weet, ik was iets 

van een twintig, en ik ging naar een gewone kapper en die verstond niet wat dat was. En die 

zei: ja u hebt hier lange haren, wat is dat? En ik zei: gewoon afnemen. En dan was het weg 

ineens. En in die soort stappen is het opeens allemaal stap per stap.. […] Nu het verandert 

allemaal, omdat zelfs 12 jaar of 10 jaar geleden zou ik niet door de joodse straten met een auto 

op de sabbat kunnen rijden. Dat zou ik niet kunnen doen, ik zou mij beschaamd voelen. Nu fiets 

ik of rijd ik door de straten zonder enig probleem. Maar misschien op verzoeningsdag, dat is de 

heiligste dag, dan op de straat voel ik nog altijd iets.” – Michiel, deconversie van jodendom  

Voor de respondenten waarbij een conversieproces heeft plaatsgevonden, is er ook een groot aandeel 

waarbij dit eerder gradueel verliep. Het is onder andere veelvoorkomend dat wanneer respondenten 

naar zingeving zoeken, ze meerdere religies bekijken. Seppe (conversie naar islam) was bijvoorbeeld 

geïnteresseerd in het christendom alvorens hij zich aansloot bij de islam. In het christendom bleef hij 

met te veel vragen zitten en had hij niet het gevoel dat zijn priester deze kon beantwoorden:  

“Dat was het moment dat ik dacht, het christendom is heel interessant, ik heb er veel van 

geleerd en ben blij dat ik die periode heb gehad, maar het was gewoon cultuur. Ik moest er 

uiteindelijk toch niks van weten.”. 

Daarnaast is het voor de respondenten belangrijk om zich voldoende te verdiepen alvorens ze de stap 

zetten om zich te bekeren. Voor Yusra (conversie naar christendom) was het een lange zoektocht 

omdat, naar haar zeggen, er veel verschillende stromingen zijn in het christendom: “Want ook het hele 

onderdompelen in het christendom is heel complex, dat is niet zo gemakkelijk als de islam denk ik. 

Omdat er veel aftakken zijn, verschillende manieren van misvieren.”. Bij Clara (conversie naar 

jodendom) was de zoektocht heel lang, omdat ze vanuit de joodse gemeenschap voldoende geschoold 

moest zijn en aantonen dat ze bereid is te praktiseren, zoals het respecteren van de sabbat: “De joodse 

religie is geen religie die mensen aanspoort om te bekeren”. Liam (conversie naar islam) is bekeerd 

voor zijn vrouw, maar wou wel zeker zijn dat hij zich volledig kon vinden op dit pad: “Voor mij was het 

cruciaal, persoonlijk, om de Koran helemaal gelezen te hebben. Om dan een oordeel te kunnen vellen”. 

Jelle (conversie naar islam, 28) heeft haar eerste vasten tijdens de Ramadan in het geheim meegedaan. 

Dit was voor dat ze zichzelf moslima noemde, maar om uit te proberen wat dit met haar deed. Ze wou 

dit niet delen met haar omgeving, voor ze zeker was van haar keuze:  

“Ik deed ook Ramadan en niemand wist dat. Ik werkte ook, in Fedasil was dat toen, ik had daar 

stage gedaan een jaar en half. Dat was ook heel moeilijk. Die mensen wisten dat ook niet en er 

waren dan mensen die mij kenden van in het dorp die daar ook werkten, dus dat was zo van 

ja… van als dat hier iemand gaat weten…” 
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Alle respondenten geven aan dat er aanleidingen zijn geweest om van levensbeschouwing te 

veranderen. Verschillende respondenten kunnen daarbij duidelijk één specifiek moment aanduiden. 

Deze doorslaggevende momenten nemen verschillende vormen aan. In wat volgt bespreken we enkele 

voorbeelden. Ariadne (conversie naar islam) heeft een opleiding theologie gevolgd, maar kreeg pas 

echt interesse in de islam na de persoonlijke verhalen van anderen. Ze is zich hierin gaan verdiepen en 

besloot op een bepaald moment om eens te proberen om te bidden. Dit bracht bij haar een gevoel 

naar boven, waardoor ze wist dat dit het juiste voor haar was:  

“En ik heb zo proberen bidden en zo en ik zeg, ik voel echt die connectie. Ik voel die spiritualiteit. 

I can feel it in my heart. Misschien moet ik wel moslim worden. En het was echt op dat moment 

dat ik dacht van: ‘this is the right decision for me’.” 

Voor Dennis (conversie naar islam) kwam dit gevoel ook vanuit een spiritueel kader. Hij was op wandel 

en plots zag hij de wereld op een andere manier:  

 “Ja, eigenlijk het eerste moment. Helemaal in het begin. Ik keek naar de lucht, ik keek naar 

alles rond mij, ik zag alles wat hier is is zo prachtig en zo mooi. Ik dacht daar moet een architect 

achter zitten.” 

Linde (deconversie van christendom) twijfelde al een langere tijd. Op een dag besloot ze te bidden in 

een zoektocht naar antwoorden, en toen deze uitbleven, was het voor haar duidelijk: 

“Een avond, was ik écht aan het bidden. Ik was echt van: ik ga dit verliezen nu, als je er bent 

heb ik een antwoord nodig. Niet een warm gevoel in mijn buik, een écht antwoord. Ik kan zo 

niet leven. En ik wacht tot op vandaag op mijn antwoord. Het kwam dus nooit. Dat was 

wanneer ik besloot, oké ik ben er klaar mee. Ik werd op een ochtend wakker en heb gewoon 

besloten, dit is het. Ik ben er klaar mee.” * 

Alexander (deconversie van islam) had moeite wetenschap en jodendom te verzoenen. Wanneer hij 

met zijn twijfels naar de rabbijn ging, kreeg hij niet het antwoord waarop hij hoopte. Dit is het moment 

dat hij aanhaalt als breekpunt met zijn geloof:  

 

“Dus ik deel dit met mijn Rabbijn en hij zegt: ‘Kijk ik weet niet wat zij [wetenschappers] 

waarnemen, als wat ze waarnemen gelijk is aan dat van ons heilig boek dan zitten ze juist. 

Indien niet, dan zijn ze fout’. […] Oké, dat was voor mij een breekpunt. Niet op een slechte 

manier, maar het voelde wel een beetje pijnlijk. Want het voelde alsof iemand mij van mijn 

wortels had gescheurd. Want plots denk ik anders” * 

Uit deze interviews bleek dat respondenten actief op zoek gingen naar antwoorden om hun dagelijkse 

vragen in hun religieuze praktijken en netwerken en pas besloten stappen te ondernemen als deze 

vragen onvoldoende beantwoord werden.  

Ondernomen stappen om (de)conversie officieel te maken  

Het volgende onderdeel gaat over stappen die respondenten hebben ondernomen om zich officieel 

aan te sluiten of te distantiëren van een religie. In de islam is het gebruikelijk om de sjahada, de 

geloofsbelijdenis, uit te spreken. Elke respondent die bekeerd is naar de islam heeft dit gedaan, bijna 

allen in de moskee. Een respondent deed het enkel thuis. Voor allemaal is dit een mooi moment, 

waarop ze positief terugblikken. Voor Lieke (conversie naar islam) was dit zeer speciaal. Het was tevens 

voor de moskee belangrijk dat haar keuze vanuit haarzelf kwam:  
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“Ik heb ’s morgens gebeld naar de Moskee en gezegd van ik zie het, alle puzzelstukjes vallen in 

elkaar. Dan ben ik naar daar gekomen op een vrijdag, vrijdag is een heilige dag, en dan heb ik 

eerst een interview gekregen van hoe komt het dat jij gelooft? Heb jij een partner? Heb je 

vriendinnen die u daartoe hebben gezet? En dan heb ik heel dat verhaal gedaan en dan mocht 

ik mijn Sjahada zeggen hé. Dat was een heel speciaal moment. Dat was heel speciaal.”  

Van de respondenten die christen zijn heeft de helft vermeld dat ze zich hebben laten dopen. Van de 

twaalf respondenten die het christendom hebben verlaten, zijn er drie die zich effectief hebben 

uitgeschreven. Bij alle drie lag de reden in het feit dat ze zich niet achter de waarden van de Katholieke 

Kerk konden scharen. Het proces werd als vrij simpel ervaren, al duurt het een tijd vooraleer het 

geconcretiseerd wordt.  

“Ja, dat is gewoon een mailtje gestuurd en een paar maanden later kreeg ik antwoord dat ik 

geschrapt was uit het register” – Sanna, deconversie van christendom  

Culturele tradities, religieuze vieringen, religieuze representatie 

Dit onderdeel zal verder ingaan op het concept van ‘cultuurgelovige’. Het gaat hierbij om het fenomeen 

dat mensen aan een religieuze praktijk of identificatie vasthouden, zonder zich nog expliciet ‘gelovig’ 

te noemen. Door het voortgeschreden seculariseringsproces zijn de ‘cultuurchristenen’ hier 

veelvoorkomend. Mensen noemen zich nog christen, maar beleven dat niet erg religieus; mensen laten 

nog hun kinderen dopen maar vinden religie verder weinig belangrijk... Religie is een element van 

cultuur of gewoonte, niet zozeer van geloof, dogma of theologische bespiegelingen. Doorheen de 

interviews bleken respondenten zich ook als ‘cultuurmoslim’ of ‘cultuurjood’ te identificeren. Dit ligt 

vooral in het feit dat men nog bepaalde feestdagen meedoet en nog wel naar een viering zou gaan 

om de ouders gelukkig te maken, zoals Achraf het uitlegt. Al heeft hij wel moeite met dit label, omdat 

de islam in zijn ogen enorm heeft afgedaan. Het kan ook dat men bepaalde waarden van het geloof 

nog apprecieert zoals Michiel dat beschrijft.  

“Wel, cultuur moslim... Voor mij en dat heeft niks te maken met je woordenschat, maar ik voel 

me zelfs beledigd als mensen mij moslim noemen. Ik wil daar niks van weten. Zo’n haat heb ik 

ertegen eigenlijk. Gewoon omwille van het menselijke aspect. Maar ja, om op uw vraag terug 

te komen ja culturele moslim. Als het Suikerfeest is ga ik dat wel vieren met mijn ouders, 

offerfeest ga ik wel met mijn vader een schaap slachten. Moskee ik wil er niets van zien binnen, 

ik wil er niks van weten van dat gezaag en gejank maar als mijn pa het moest vragen. Uit 

menselijke kant gun ik hem dat om hem gelukkig te zien dat wij samengaan.” – Achraf, 

deconversie van islam  

“Ja, en geloof kan ik veel meer zijn dan God alleen. Als je het hele geloof neemt, en je neemt 

gewoon één topic eruit: God. Voor gelovige mensen is ongehoord, want geloof bestaat niet 

zonder God. Maar voor mij kan alles bestaan zonder God. En dat is mooie dingen, er staan heel 

veel mooie dingen daarin. Dus daarom ben ik nog op sommige vlakken heel in dat geloof zonder 

gelovig te zijn.” – Michiel, deconversie van jodendom  

Het is veelvoorkomend dat respondenten die zich hebben bekeerd, toch nog feestdagen vieren van de 

religie waaruit ze komen. Eefje (deconversie van christendom) viert bijvoorbeeld zeer graag Kerstmis, 

maar dit heeft voor haar weinig met religie te maken: “Maar ik vier de geamerikaniseerde versie. Voor 

mij gaat kerst gewoon vooral om familie en gewoon bij elkaar zijn. Inderdaad de tradities die erbij 
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horen, maar totaal niet het Jezus gebeuren ofzo.”. Marta (conversie naar boeddhisme) zet een 

kerstboom voor haar dochter: “Dit jaar had ik een boom, een kleine in een potje. Gewoon voor mijn 

dochter, want ik dacht: ‘Oké, elk kind heeft een boom.”*. Feestdagen kunnen ook een gevoel van 

samenhorigheid geven, iets waar Marouane (deconversie van islam) nog steeds veel waarde aan hecht:  

“En het geloof, de sociale samenhang van veel mensen is prachtig he. Ik bedoel onlangs was 

het Suikerfeest en ik ben natuurlijk met mensen samengekomen, allemaal moslims, gelovigen 

en dat gewoon prachtig. Die sfeer, die samenhorigheid. “  

Wat respondenten hierin belangrijk vinden, is dat ze zelf kunnen kiezen aan welke activiteiten ze 

deelnemen. Zo kan men bijvoorbeeld Suikerfeest vieren, maar niet meer meedoen aan de vasten 

tijdens de Ramadan. Samuel (deconversie van jodendom) onderhoudt de Sabbat niet en is als 

vegetariër ook tegen feestdagen waarbij een dier geofferd moet worden, maar bepaalde feestdagen 

die draaien om vreugde vindt hij wel fijn:  

“Goh ja, dat kan heel leuk zijn, bepaalde feestdagen zijn ook gemaakt om te vieren... In het 

jodendom zelf... zijn de meeste feestdagen wel iets minder ‘happy’. Die zijn meestal met een 

sobere ondertoon, zogezegd te maken met het lijden van het Joodse volk, Joodse geschiedenis. 

Heel wat godsdiensten zijn van: we moeten ff medelijden met onze voorouders. Maar er zijn 

ook van die leuke feestdagen […] waar je echt plezier moet hebben. Bij Poerim bijvoorbeeld is 

het eigenlijk de enige dag van het jaar dat je dronken moet worden.”  

Daarnaast zijn er ook enkele respondenten die zich volledig gedistantieerd hebben van bepaalde 

vieringen. Er zijn respondenten die gemigreerd zijn naar België, waardoor het familieaspect van een 

viering wegvalt. Het komt ook voor dat men vindt dat de vieringen van een eerdere religie niet passen 

in de beleving van de nieuwe religie. Of dat men sowieso nooit waarde heeft gehecht aan bepaalde 

feestdagen. Het kan ook zijn dat men een weerzin heeft ontwikkeld ten aanzien van religie, dat men 

niet meer aan vieringen wil participeren. Tim (deconversie van christendom) is resoluut tegen de Kerk 

en alles wat hierbij hoort. Hij heeft zichzelf voorgenomen om nooit meer naar een kerkelijke viering te 

gaan:  

“Bijvoorbeeld mijn vriend is nonkel van een nichtje, die zou gedoopt moeten worden. Daar zeg 

ik ook heel duidelijk je krijgt me niet in een kerk. Dat is nu een jaar voorbij, je zou denken dat is 

afgezwakt maar nee. Zelfs voor de begrafenis van mijn grootouders of ouders, sorry ja. Dat kan 

een burgerlijke dienst zijn, ik zal dan wel wachten voor en na de eucharistie om daarna dan 

naar een koffietafel te gaan, maar nee.” 

Een ander belangrijk onderdeel van een religie zijn de uiterlijke kentekens, die aan anderen duidelijk 

maken dat men gelooft. Sommige respondenten kiezen ervoor dit volledig los te laten, bijvoorbeeld 

door geen hoofddoek meer te dragen of door pijpenkrullen af te scheren. Andere respondenten tonen 

nog wel religieuze kenmerken. Alexander (deconversie van jodendom), bijvoorbeeld, gelooft niet 

meer. Maar voelt zich wel nog Joods en is actief in de gemeenschap, en hij draagt nog steeds een 

Keppel: “Ik kies ervoor om op zen minst mijn uiterlijk niet te veranderen. Want uiteindelijk is dit gewoon 

algemeen en ik wil kleding ook niet aanbidden.”* Respondenten die bekeren naar een religie dragen 

soms een hoofdoek of kruisje, maar anderen kiezen er voor dit niet te doen. 
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Valkuilen en struikelblokken  

Het laatste onderdeel van de uitvoering gaat over de zaken waar respondenten spijt van hebben of 

moeilijkheden die ze ervaarden. Een eerste punt dat respondenten aangaven was dat het nemen van 

de eerste stappen om het conversieproces te initiëren hen zodanig in beslag nam, dat ze soms 

overdreven in hun emoties en reacties. In het geval van deconversie geven respondenten aan dat ze 

zich zeer hard afkeerden van hun geloofsovertuigingen en religieuze gemeenschap, waar ze 

ondertussen spijt van hebben. Het gaat hier grotendeels over respondenten die hun proces in 

pubertijd/adolescentie hebben meegemaakt. Voor Berra (deconversie van islam) kwam deze reactie 

voort uit pijn, omdat ze het gevoel had dat haar religie haar in de steek had gelaten: “Toen begon ik 

ook dingen te doen die niet geaccepteerd waren door de islam, eigenlijk als een tegenreactie van alle 

hier krijg je dat ook terug, nu geloof ik niet meer in u. Ik had heel veel pijn.” Rayi (deconversie van islam) 

heeft lang gedacht dat alle moslims slecht waren, een mening die hij niet meer heeft:  

“Ik was een tiener en tieners zijn meestal erg opgejaagd. Ze gaan van een extreem naar de 

ander. Dus toen ik naar Italië ging, of zelfs nog in Pakistan, was ik een bigot in de andere 

richting. Snap je? Nu haatte ik moslims omdat ik geloofde dat alle moslims slecht waren. Dit is 

iets wat ik zou veranderen. Nu weet ik dat niet religieuze mensen niet automatisch bigots zijn. 

Mijn ouders zijn religieus, ze zijn geen bigots” * 

Het komt ook voor dat wanneer men bekeert naar een religie, men naar eigen zeggen te extreem 

hierin opgaat. Dit blijkt vaak voor te komen bij bekeerlingen naar de islam. Zij voelden een druk 

voelden om alles continu perfect te doen. Dit is niet per se iets waar ze spijt van hebben, maar eerder 

iets dat ze zien als leermoment.  

“Ik heb ook een periode daarna me heel intens bedekt, echt van kop tot teen echt gesluierd. 

Niet gewoon een broek en lange trui, nee echt gesluierd, gesluierd. Dus dat was ook 

angstaanjagend voor mijn omgeving.” – Jara, conversie naar islam  

“Als bekeerling wil je alles meteen goed doen. Meisjes die geboren zijn of kinderen die geboren 

zijn in een islamitisch gezin die hebben dat van kleins af mee. Je beseft niet van je kunt dat niet 

allemaal in een keer, je kunt dat gewoon niet, dat gaat niet. Dat is ook gevaarlijk omdat het 

dan te veel wordt en je praktiseren gaat dan ook naar een dieptepunt. Dat is te zwaar voor jou, 

alles in ene keer. Dat gaat gewoon niet. Je moet alles leren kennen. Jezelf tijd geven.” – Jelle, 

conversie naar islam  

Hoewel te hard opgaan in een religie louter voorkomt bij de respondenten die naar de islam zijn 

bekeerd, komen schuldgevoelens omdat men minder praktiseert wel regelmatig voor in verschillende 

andere levensbeschouwingen. Voor de respondenten kan een religie rust brengen in hun hoofd. 

Wanneer ze veel praktiseren ervaren ze dit gevoel. Hierdoor voelen ze ook minder de nood om beroep 

te doen op hun religie wanneer het goed gaat.  

“Nu is dat dan ook soms, nu is het precies ook zo in een periode dat dat weer een beetje flou 

begint te worden want.. als het goed gaat dan keert ge natuurlijk iets minder tot uw geloof.” – 

Didier, conversie naar christendom  

“Het is zoals sporten, ja echt exact hetzelfde als sporten maar dan met je gedachten in plaats 

van je lichaam, maar het komt op hetzelfde neer. ‘Vandaag kan ik niet, want ik wil slapen’, ‘Oh 

nee, ik ben laat ik kan het niet doen’. En zo de volgende dag en de derde dag en dan ben je 
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twee jaar later. En dan natuurlijk merk je dat je mentaal niet op een goede plek zit.” – Marta, 

naar boeddhisme * 

Zowel Didier en Marta putten rust uit een vorm van praktiseren, maar door drukte kom het hier niet 

altijd van. Dit ervaren zij beiden als een jammere zaak, waar ze wel verder aan willen werken.  

6.2.5. Status en duur  

Voor respondenten blijkt het lastig om precies aan te geven hoe lang hun (de)conversieproces heeft 

geduurd. Ten eerste varieert de duur zeer sterk, gaande van enkele maanden tot tientallen jaren. Ten 

tweede, wat ook duidelijk zal worden wanneer de status besproken wordt, is het proces voor velen 

(nog) niet afgerond. Het is daarnaast ook niet altijd even simpel om een startdatum geven, soms 

kunnen twijfels immers al plaatsvinden voor stappen ondernomen worden. Om hier toch een beeld te 

schetsen is het veilig om te stellen dat er voor de meeste respondenten ‘enkele jaren overgaan’.  

In het onderdeel ‘status’ wordt besproken waar de respondenten staan in het (de)conversie proces. 

Net iets minder dan de helft van de respondenten (n=18) kan resoluut zeggen dat hun proces afgerond 

is. Daarnaast is er een grote groep die spreekt van een levenslang proces. In geval van conversie is het 

niet zo dat ze niet overtuigd zijn van hun keuze, maar men leeft eerder met het idee dat je levenslang 

kan blijven groeien. In geval van deconversie zijn er respondenten die altijd met de vraag zullen blijven 

zitten of ze de juiste keuze hebben gemaakt of die in moeilijke momenten durven teruggrijpen naar 

geloof.  

“Ja, je blijft leren en blijft jezelf verbeteren, en je blijft nieuwe manieren vinden om een beter 

persoon te zijn. Dat is een eindeloze zoektocht natuurlijk. In die zin zou ik kunnen zeggen: nooit. 

Maar aan de andere kant is mijn richting wel besloten. Ik ben niet van plan om die te 

veranderen.” – Aaron, conversie naar christendom  

“Ja. Je zegt inderdaad het proces heeft zich van 14 tot 22 [voltrokken] , maar dat is niet. Dat 

besef blijft altijd, ik ben daar nog steeds mee bezig. Ik bedoel, waar ik het moeilijker mee heb 

zijn momenten dat ik het gewoon moeilijker heb in mijn leven. Dan merk ik dat ik terugga.” – 

Tim, deconversie van christendom  

Dan zijn er respondenten die aangeven dat hun proces nog niet finaal is afgerond en de deur nog op 

een kiertje staat. Het kan zijn dat hun proces voorlopig is afgerond, maar ze niet uitsluiten dat hun 

interesse ooit gewekt kan worden door iets anders. Vaak speelt het hebben van kinderen ook een rol. 

Aangezien religie, traditie en cultuur verweven zijn, denken respondenten soms na over wat ze hun 

kinderen precies willen meegeven.  

“Nee, in de zin van moest ik nu een kind hebben ga ik die dan laten dopen? Ja of nee? [...] Maar 

geloof ik in God en Jezus? Daarop kan ik volmonding ‘nee’ antwoorden.” – Eefje, deconversie 

van christendom  

Voor Elizabeth (deconversie van jodendom) ligt het iets anders. Zij is ook zeker van haar keuze dat ze 

de religie wil verlaten, maar haar leven is zo verweven met de orthodoxe gemeenschap dat ze zich 

gevangen voelt. Ze is nu aan het wachten tot haar kinderen volwassen zijn, om dan officieel de stap te 

zetten om uit te treden.  

Tot slot zijn er respondenten die benoemen dat hun proces nog volop bezig is. Grotendeels gaat het 

hier om respondenten die nog met bepaalde moeilijkheden kampen, met name het feit dat hun gezin 
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nog niet op de hoogte is van hun keuze. Vaak is familie ook een belangrijk gegeven, wat voor interne 

conflicten en twijfels kan zorgen. Sedat (deconversie van islam, 38) gelooft eigenlijk niet, maar kan niet 

uitspreken dat hij geen moslim meer is. Hij denkt dat hij deze stap pas zal kunnen zetten wanneer zijn 

ouders geen factor meer zijn:  

“Ik weet het gewoon echt niet. Ik ben nog steeds zoekende, ik denk dat ik ook de hele tijd ga 

blijven zoeken. Als ik heel eerlijk mag zijn en cru, dat breekt mijn hart om te zeggen, ik denk dat 

ik het pas ga weten als mijn ouders zijn gestorven. Want dan ga ik iets hebben van dan boeit 

het me niet meer.” 

Sedat is, net als vele andere, niet van plan zijn ouders op de hoogte te stellen van zijn twijfels. Hierdoor 

zit hij nog ‘vast’ in zijn proces en denkt hij pas na de dood van zijn ouders hieruit zal geraken.  

6.3. Thema 2: Informatie en onderzoek  

Het volgende thema gaat over het onderzoek dat de respondenten zelf hebben ondernomen doorheen 

hun (de)conversie proces. De volgende hoofdthema’s komen aan bod: gebruikte bronnen, type 

informatie en de valkuilen met onderzoek. Alvorens hier dieper op in te gaan, moeten we opmerken 

dat er een kleine groep respondenten is die nooit actief informatie heeft opgezocht of ander onderzoek 

heeft gedaan. Het gaat hierbij voornamelijk om de respondenten die een vrij onbewogen 

conversieproces gehad hebben. Hun keuze was een uitgemaakte zaak en/of zij kregen van hun 

omgeving de ruimte om deze keuze door te voeren.  

6.3.1. Gebruikte bronnen 

Veruit de meest gebruikte bron om informatie te verzamelen is het internet. De respondenten zeggen 

dat hier enorm veel informatie op te vinden is. Neem bijvoorbeeld Yusra (conversie naar christendom) 

: “Eerst ook het internet natuurlijk. Voor de meest globale dingen. Ik denk dat kerknet wel 100 000 keer 

op mijn scherm is verschenen. Dat is wel een betrouwbare bron.”. Een vorm van online-informatie die 

ook veel gebruikt wordt is YouTube. De respondenten geven aan dat het vaak voorkomt dat alle vragen 

waar zij mee zaten, al door iemand anders gesteld en uitgelegd werd op videokanalen als YouTube. 

Daarnaast gaat het hierbij ook vaak om ex-gelovigen, mensen waar de respondenten zichzelf in kunnen 

herkennen.  

“Dus het waren precies de vragen die ik mezelf aan het stellen was, die hij aan het 

beantwoorden was. En de vragen dat ik, op het moment dat ik het meedeelde aan mensen, zelf 

gevraagd kreeg van mensen” – Linde, deconversie van christendom* 

 “Die persoon sprak in het Marokkaans dialect wat ik 100% versta en ik vond dat vreemd dat 

die zulke negatieve zaken zei over de Koran, de Profeet, maar die mensen die hebben dat ook 

echt bestudeerd. Dus die weten dat wel.” – Achraf, deconversie van islam 

Boeken worden ook geregeld gebruikt als bron, vooral voor de respondenten die converteren. Het 

komt vaak voor dat de Bijbel of Koran gebruikt wordt, maar ook andere bronnen over het geloof 

kwamen aan bod. Online groepen zijn voor veel respondenten belangrijk geweest in hun proces. Deze 

bieden een soort van hulpverlening, maar vormen ook een bron van – voornamelijk emotionele – 

informatie (zie ook verderop in deze tekst). Tot slot halen respondenten die converteren, ook 

informatie uit de religieuze gemeenschap waartoe ze aansluiten. Dit kan gaan om hun informeel 

netwerk, zoals vrienden en familie, maar ook om meer formele contacten met bijvoorbeeld de pastoor 

of imam.  
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“Toen dat ik bekeerd ben, ben ik eigenlijk heel close geworden met het stukje Marokkaanse 

familie van mij. Dan heb je ook nog bepaalde achternichtjes, ik noem ze gewoon nichtjes, daar 

is een nichtje bij dat heel praktiserend is en die kan op een heel laag niveau dingen vertellen 

die zo belangrijk zijn.” – Jara, conversie naar islam  

“De hemelstraat, dat is zo’n parochie. Die hebben ook heel veel van die infodagen voor 

jongeren, familie dagen enzo allemaal. Ik weet dat die priesters ook heel erg open staan voor 

persoonlijke gesprekken, dus daar ben ik ook wel een paar keer op gesprek geweest over het 

geloof en waarvoor die parochie staat enzo allemaal.” – Yusra, conversie naar christendom  

Wat opvalt bij de gehanteerde bronnen is dat er vooral diverse bronnen worden gebruikt wanneer het 

om conversie gaat: zij gebruiken het internet, naslagwerken, online groepen en mondelinge 

communicatie. Bij deconversie vindt het onderzoek echter grotendeels digitaal plaats, zij gebruiken 

enkel online bronnen zoals het internet, YouTube, fora. Mogelijk is dit het geval omdat hierbij de 

anonimiteit meer verzekerd wordt.  

6.3.2. Type informatie  

Een eerste soort informatie dat opgezocht werd gaat heel inhoudelijk over de religieuze 

overtuigingen en gedragsregels. Wat de religie inhoudt, wat mag en niet mag, waar ze voor staat etc. 

Dit geldt zowel voor mensen die converteren en de religie beter willen kennen, als voor mensen die al 

gelovig zijn en met bepaalde vragen zitten zoals de mening over homoseksualiteit, zoals Sedat het 

verwoordt (deconversie van islam): 

 “Want ja ik hoor natuurlijk van homoseksualiteit is verboden en dit en dit. Dus ja dan heb ik 

natuurlijk zoiets van ik ga dat opzoeken he. Want ik heb zo vaak de Koran gelezen, maar ik 

weet niet wat daar instaat” 

In geval van een deconversieproces worden ook allerhande zaken opgezocht die in strijd zijn met de 

religieuze overtuigingen. Het gaat hierbij voornamelijk om wetenschappelijke argumentatie en 

bevindingen:  

“Ik moet niet opzoeken of mannen en vrouwen gelijk zijn. Maar ik moest opzoeken dat het 

universum niet uit niets kwam. Dus mijn onderzoek was meer gericht op het fysische deel, in 

plaats van het religieuze filosofische deel. Dus ik was me meer daarin aan het verdiepen. Wat 

is het ontstaan van het universum enzo.” – Rayi, deconversie van islam* 

Bij conversie wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar de meer praktische kant van de dagelijkse 

religiebeoefening: wat de regels zijn, hoe moet je bidden, waarom viert men dit en dergelijke. Dit kan 

soms verwarrend zijn omdat er vaak verschillende scholen en meningen bestaan. Dit is ook iets wat 

Lara (conversie naar islam) ervaart:  

“Er zijn echt zo veel verschillende meningen. Bijvoorbeeld in de Ramadan mag je dan muziek 

luisteren of niet? En over rouwen, als je je partner verliest als vrouw dat je geen televisie mag 

kijken, geen muziek mag luisteren, er zijn echt veel verschillende meningen over.”  

Sommige respondenten hebben specifiek onderzoek gedaan omtrent hoe ze een religie moeten 

verlaten. Sanna zocht bijvoorbeeld op of haar keuze om zich uit te schrijven impact zou hebben. Tijl 

zocht op welk label bij hem paste als hij niet meer religieus was.  
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“Ik heb een keer gekeken hoe dat ging van, wat voor geld de Kerk krijgt bijvoorbeeld. En of dat 

afhankelijk is van of je al dan niet gedoopt bent, wat dus niet blijkt te zijn. Dus of je nu uitschrijft 

of niet dat heeft blijkbaar geen enkele impact op subsidies of wat dat ze ook krijgen.” – Sanna, 

deconversie van christendom  

“Hoe moet ik mezelf noemen, wat ben ik? Ben ik een atheïst? Ben ik een agnost? Ben ik een 

weet ik veel wat voor termen er allemaal zijn. Dus daar ben ik heel hard mee bezig geweest, 

van hoe moet ik me positioneren?“ - Tijl, deconversie van christendom  

Echter heeft een groot deel niet specifiek onderzoek gedaan naar deze zaken. Linde (deconversie van 

christendom) heeft bijvoorbeeld nooit opgezocht hoe ze moet omgaan met de reacties van anderen: 

““Eigenlijk nooit. En ik denk dat dat iets is wat ik zou kunnen doen. Vooral omdat ik weet dat het zoiets 

groots is voor mijn moeder”* De nood voor deze vragen ligt er dus wel bij de respondenten, maar vaak 

weten ze niet waar ze deze informatie zouden kunnen halen.  

6.3.3. Valkuilen onderzoek 

Wanneer het gaat om informatie opzoeken of onderzoek doen gaat dit gepaard met enkele 

problemen. Ten eerste is deze informatie vaak niet toegankelijk of aantrekkelijk. Inara had problemen 

met het vinden van laagdrempelige sites die antwoorden gaven op haar vragen. Yusra botste wel op 

websites, maar deze konden onvoldoende garanderen dat de anonimiteit van bezoekers bewaard zou 

worden. Didier had ook problemen met de lay-out van sommige sites, die naar zijn mening niet 

aantrekkelijk waren voor jongeren.  

“Alle, als ik zo zelf op internet ging kijken of zoeken kon ik daar precies nooit iets duidelijk over 

vinden ofzo. Ik wist ook niks over zo sensibiliseringcampagnes ofzo of plaatsen waar ik daarmee 

terecht kon met vragen over religie ofzo. Dus voor mij persoonlijk vond ik dat er vrij weinig 

kanalen waren.” – Inara, deconversie van islam  

“Maar dan kom je op zo’n fora terecht van exmoslims.org enzo, dat zijn ook sites die er zo heel 

vaag uitzien heel brak, semi illegaal, of mensen die precies schuilen voor hun leven. Je kunt daar 

niet … Wat daar ontbreekt is toch wel het persoonlijke denk ik. Ik snap dat, dat die mensen niet 

met een foto op facebook willen staan.” – Yusra, deconversie van islam  

“Online mag dat wel soms wat laagdrempeliger zijn. Niet alleen laagdrempeliger, maar ook: 

maat, een beetje minder ‘boomer’ om het dan efkes zo te zeggen. Dan gaat het over van die 

sites, als je dat ziet als twintig jarige dan denk je echt van ‘hell no’.” – Didier, conversie naar 

christendom  

Er werd reeds aangehaald dat er veel verschillende religieuze scholen en meningen bestaan. Een 

mogelijke valkuil is dan ook dat er té veel informatie beschikbaar is op het internet. Zeker voor een 

bekeerling is het lastig om te weten wat klopt en wat niet. Maar ook voor mensen die twijfelen aan 

hun religie kan het internet een gevaarlijke plek zijn, waar soms nuance ontbreekt.  

“Ja, en dat is moeilijk om als bekeerling te filteren ook van wat is juist en wat niet. Dan moet je 

u met u vragen richten naar iemand en hopen dat die de juiste intenties heeft en die het wel 

weet. Want dat is er ook natuurlijk, mensen die … je hebt ook 5 verschillende wetscholen zeg 

maar in de islam. Dat scheelt ook nog een keer. De ene zegt zo, de andere zo. Dus dat is niet 

makkelijk in het begin.” – Lara, conversie naar islam  
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“Want veel mensen, wat zij doen, veel mensen die atheïst willen zijn nemen gewoon één kleine 

vers dat erg gewelddadig is. En ze zeggen: ‘Kijk, dat is de islam’. Nee, je moet alles nemen. Je 

moet het hele vers nemen om de betekenis te zien”. – Tarik, deconversie van islam* 

Tot slot geven de respondenten ook aan dat ze bepaalde types van informatie misten, in het bijzonder 

over de specifieke Belgische context. Onlinesites kunnen vaak moeilijk precies worden gelokaliseerd 

en hebben vaak (actieve en passieve) bezoekers van over de hele wereld. Sommige respondenten 

hadden ook graag informatie gehad waarbij de focus meer op België lag. Dit was bijvoorbeeld het geval 

voor Elizabeth (deconversie van jodendom):  

“Je hebt er niet veel informatie rond… Je hebt wat associaties of groepen op Facebook, maar dat is 

altijd in het Engels en is niet in Antwerpen. Het is klein. Je hebt het in Israël, in Amerika of in Londen. 

Zij helpen mensen die eruit gaan. Maar ik vond niet de hulp dat ik nodig had, hier in Antwerpen.” * 

Daarnaast kan het voorkomen dat informatie niet neutraal is. Met name de islam wordt gezien als een 

omstreden onderwerp door sommige respondenten, waarbij de meningen niet zelden gekleurd zijn:  

 

“Het is wel zo de islam is een zeer gepolitiseerd onderwerp en het is heel moeilijk om in 

mainstream media-informatie te vinden die neutraal is. Ofwel zijn het islamofoben ofwel zijn 

het moslims die over de islam schrijven, video’s maken.” – Oscar, deconversie van islam  

Dit maakt het extra moeilijk antwoorden te vinden, terwijl deze groep van respondenten sowieso al 

moeite had met hun vragen kwijt te kunnen aan hun geloofsgemeenschap.  

6.4. Thema 3: Reacties van anderen  

Het volgende thema gaat over de reacties die de respondenten hebben ontvangen van hun omgeving. 

Hierbij maken we een onderverdeling tussen: positieve reacties, negatieve reacties, neutrale reacties 

en - indien respondenten hun keuze geheimhouden - geen reactie.  

6.4.1. Positieve reacties  

Wanneer het gaat om positieve reacties is het opvallend dat deze vooral komen van het sociaal 

netwerk van de respondenten, of van hun broers en zussen. Met andere woorden vooral van mensen 

die meer aanleunen bij de – jongere – leeftijd van de respondenten. De respondenten geven aan dat 

hun leeftijdsgenoten vaak meer 'open minded’ zijn en opgegroeid in een geseculariseerde, 

multiculturele samenleving, wat hen vaak toleranter maakt.  

“Ik heb veel geluk want mijn dichte vrienden zijn erg ‘open minded’. Dus ik hoor niet tot mijn 

basisgemeenschap. Min cirkel van vrienden bestaat niet uit mijn nationaliteit. Ik heb geen vrienden 

van mijn eigen nationaliteit. We leven allemaal al vrij lang in het buitenland. Erg ‘open minded’ en 

erg flexibel” – Luisa, deconversie van christendom* 

“Heel normaal eigenlijk. Ze hebben daar nooit problemen van gemaakt. Ik denk dat dat mede ook 

is omwille van het feit dat ze in een multiculturele samenleving zijn opgevoed. Mijn zusje zit in de 

klas met Farah, Fatima, Aisha, .. dat is voor haar vanzelfsprekend. Ah moslims eten geen varken, 

want mijn vriendinnen hebben dat ook nooit gedaan. Zij weet dat gewoon, ook al weet zij niks van 

de islam das voor haar van nature omdat zij mensen heeft leren kennen die moslim zijn. Hetzelfde 

voor mijn broer. Die heeft ook moslim vrienden gehad en die weet: oké, die jongens doen dat en 



   
 

58 
 

dat niet, maar zo en zo wel. Dus ze weten hoe ze daar mee moeten omgaan, dus voor hen is dat 

ook niet raar.” – Ariadne, conversie naar islam 

Het netwerk van mensen die een deconversieproces bestaat doorgaans reeds uit ongelovige mensen, 

waardoor hun reactie veelal positief is. Daarnaast verandert de vriendengroep van de respondenten 

ook omdat ze op zoek gaan naar mensen op die beter passen bij hun huidige visie, of omdat ze 

realiseren wie er de juiste intenties heeft en wie niet.  

“Ja, ik zeg dat ook wel als zij zo reageren tegen mij, dan waren dat ook geen echte. Terwijl 

mensen van wie ik het nooit had verwacht, dat eigenlijk gewoon kennissen zijn, het helemaal 

niet erg vinden. En dat ik daar wel een betere band mee heb. Omdat je ziet die mensen hebben 

me niet laten vallen.” – Jelle, conversie naar islam  

Hoewel leeftijdsgenoten voornamelijk de meest positieve reacties geven, zijn er ook respondenten die 

aangeven dat ook hun ouders of verdere familie hen steunde. Het is wel zo dat ze vaak eerst de initiële 

shock moeten verwerken. In geval van deconversie maken respondenten geregeld ruzie met hun 

ouders wanneer ze jonger zijn, maar valt deze strijd weg met het ouder worden. In geval van conversie 

draaien ouders vaak bij wanneer ze inzien dat hun kind in feite niet veranderd is.  

“Ik denk ook dat ik ben blijven volhouden en tonen dat ik niet anders ben. Alle als je dat nu 

bekijkt. Mijn mama wij hadden de gewoonte en nu nog steeds om vrijdag te aperitieven met 

mijn zus en mama. En mama haalt gewoon kidibul voor mij.” - Jelle, conversie naar islam  

“Ja in begin, was dat misschien beetje frappant voor hem, toen clashte we wel. Maar naarmate 

ik ouder werd en toen respecteerde die mijn keuze meer en meer. Nu hebben we daar niet echt 

conflict over. Maar vroeger was dat eerder shockerend en irritant voor hem.” – Samuel, 

deconversie van jodendom  

De reacties van Jelle’s mama was zeer negatief toen haar dochter pas bekeerd was naar de islam, 

waarbij zij maanden niet hebben gesproken tegen elkaar. Dit kwam vooral voort uit onbegrip en angst. 

Vandaag is dit verbeterd, en laat ze door kleine handelingen zien dat ze Jelle steunt. Samuel had met 

zijn vader regelmatig conflict toen hij niet meer praktiserend Joods wou zijn, vandaag de dag vormt dit 

geen problemen meer.  

6.4.2. Negatieve reacties  

Er zijn verschillende respondenten die negatieve reacties hebben ontvangen van hun vrienden. 

Respondenten die geconverteerd zijn naar het christendom merken dat religie eigenlijk geen rol meer 

speelt in de seculiere samenleving. Hierdoor ervaren ze vaak onbegrip van hun netwerk. Daarnaast 

is de Katholieke Kerk de laatste tijd vrij omstreden en zijn er veel debatten over ethisch gevoelige 

kwesties, zoals abortus en seksueel misbruik. Hierdoor hebben sommige respondenten het gevoel dat 

ze zichzelf vaak moeten verdedigen. Het is zelfs zo dat Didier het gevoel heeft dat het makkelijker zou 

zijn mocht hij moslim in plaats van christen zijn. Desondanks ervaren de respondenten die bekeerd zijn 

naar de islam ook negatieve reacties van hun sociaal netwerk. Interessant hierbij is wel dat dit gaat om 

respondenten die in plaatsen wonen waar het migratie aantal aanzienlijk lager ligt dan steden waar de 

etnische minderheden numeriek de meerderheid beginnen uit te maken, de zogenaamde ‘minority – 

majority steden’ zoals Antwerpen en Brussel.  

“Ja, ik denk dat we nog steeds zitten in een maatschappij met de consensus van geloof is niet 

echt meer relevant, we moeten daarvan afschudden.” – Tim, conversie naar christendom  
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“Nee, maar wel in twijfel trekken en proberen discussies aan te gaan. Dat vooral. Misbruik in 

de Katholieke Kerk dat is wel zo'n eentje dat bij mensen terugkomt omdat dat wel is blijven 

hangen. Ook heel veel op een sceptische manier vragen. Van gade gij nu echt elke zondag naar 

de kerk enzo allemaal. Dan moet je een klein beetje uitleggen dat dat niet per se dat is elke 

keer, niet per se vereist is. Je hebt ook mensen dat zeggen van hoe kunt ge nu gelovig zijn, ook 

een paar gehad […] Maar ik merk wel dat het katholicisme wel het meest gestigmatiseerde 

hokje van allemaal is. Ik denk dat ge vandaag de dag zelfs als etnisch Vlaming, dat het eigenlijk 

heel contradictorisch zou zijn. Ik denk dat ge vandaag de dag u gemakkelijker kunt identificeren 

als een moslim dan katholiek. Ik denk dat daar meer begrip is.” – Didier, conversie naar 

christendom  

“Ik heb veel vrienden verloren. Wat dat op zich ook heel raar is, want nogmaals ik ga nog steeds 

naar de voetbal, ik heb nog steeds mijn hobby’s, ik ga nog steeds naar de fitness. Maar voor 

mij was dat heel merkwaardig, alsof ik zo plots een crimineel was geworden. Terwijl ik nooit 

drugs heb gedaan of een overval of dergelijke. Maar omdat ik moslim werd was dat opeens 

van ‘oeh, afstand nemen’ want het zou toch kunnen dat… Dat vind ik echt spijtig.” – Seppe, 

conversie naar islam 

Mensen die deconverteren ervaren soms ook slechte reacties vanuit hun sociaal netwerk. De enige 

uitzondering hierop zijn mensen die het christendom hebben verlaten. Voor de andere religies gaat 

het meestal niet om expliciet negatieve reacties, maar eerder om een vorm van (subtiele) uitsluiting, 

bijvoorbeeld door het geven van dubbelzinnige, maar vaak negatief gekleurde opmerkingen.  

“Maar met een paar van mijn vrienden heb ik dat is openlijk besproken. En die zeiden dan nadat 

ik mijn denkproces... aangekaart hebt. Ze zeiden ja: mogen god je helpen. […] Ik vond dat vrij 

arrogant. God moet mij niet helpen, ik help mezelf. Ik zal wel beslissen wanneer ik smeekbedes 

maak of niet.” - Najar, deconversie van islam  

Uit onze interviews blijkt dat de slechte reacties van de familie vaak voorkomen bij mensen die tot de 

islam zijn bekeerd. Vaak zijn ouders of andere familieleden bang dat hun kinderen geradicaliseerd zijn. 

Meestal draaien ze bij in hun reacties, maar voorafgaand hebben de respondenten pijnlijke periodes 

moeten meemaken waarbij het contact soms verbroken werd.  

“Dat mijn moeder het moeilijk had met de hoofddoek vooral. Dat ik opmerkingen kreeg van: ‘ik 

wil niet gezien worden met jou’. Ah ja, en dat mijn moeder ook bijvoorbeeld niet naar mijn 

bruiloft is gekomen. Mijn tante is ook niet naar mijn bruiloft gekomen, mijn neefjes, geen enkel 

lid van mijn familie is naar mijn bruiloft gekomen.” – Ariadne, conversie naar islam  

“Mijn mama die woont naast mij die heeft een grote twee maanden niet tegen mij gepraat. 

Dus dat was echt wel moeilijk. Want dat was ook de zomerperiode en ik kwam eigenlijk buiten 

en onze terrassen lopen echt naast elkaar en zij keek gewoon niet naar mij. Dat was wel 

verschrikkelijk, dat was heel hard. […] Toen mijn mama weer een beetje begon te praten, dat 

was heel stroef, maar dan zag ik zo’n boeken liggen op de kast van: ‘mijn dochter trekt naar IS’ 

en zo’n dingen.” – Jelle, conversie naar islam  

Bij deconversie zijn er ook negatieve reacties van familieleden. Het is echter zeer moeilijk om hierbij 

een vergelijking te maken tussen religies onderling of om de verhouding positieve en negatieve 
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reacties weer te geven. Het is immers zo dat een groot aandeel van de respondenten niet met hun 

familie heeft gedeeld dat ze gedeconverteerd zijn. Mensen die dit wél delen zijn voornamelijk 

diegenen die het christendom hebben verlaten en mensen die hierop een negatieve reactie hebben 

ontvangen komen voornamelijk uit niet-seculiere landen.  

Wat respondenten vaak meemaken zijn pogingen om hen ‘terug te duwen’ naar hun religie of 

levensbeschouwing. Soms gaat dit op een harde en expliciete manier, maar vaak gaat het eerder om 

zachtere, manipulatieve en subtielere vormen. Zoals bij Michiel van wie een kennis vraagt om gewoon 

te luisteren naar wat de rabbijn te zeggen heeft, of zoals bij Seppe wiens ouders anti-islamitische 

literatuur aanreiken.  

“Ik weet nog de directeur van mijn oude school heeft mij één dag gebeld en hij zegt: "Michiel, 

wij waren toch goed bevriend. Er komt een speciale rabbijn van Israël, grote rabbijn. Ik wil dat 

u met hem gaat neerzitten. Hij spreekt het woord van God. Dat moet je gewoon naar luisteren." 

En ik zei dan: "Je weet hoe het zit. Ik kan niet geïnteresseerd." "Mike, niet voor God. Je doet het 

voor mij." En dan moest ik gaan zitten, en dan die rabbijn met al die show van een rabbijn en 

euh.. "Mijn handen die spreken van God." En een soort van guilt feeling, en dat komt altijd. Dat 

hoort erbij. Ik ben gewoon geen conflictueuze persoon, dus ik ben altijd beleefd en ik zeg altijd: 

‘Dank je wel, dank je wel, heel interessant’.” – Michiel, deconversie van jodendom  

“Ik weet nog heel goed dat op een bepaald mijn vader of moeder, een van de twee ik weet al 

niet meer wie, een boek op mijn nachtkastje had gelegd en dat ging zo’n islamofobe schrijfster. 

Ze hadden dat op mijn nachtkastje gelegd: ‘Wil je dat toch niet een keer lezen, is heel 

interessant ze, een heel goed boek ze’. En dan denk ik van: alle weet je, oké, ik snap de 

boodschap.” – Seppe, conversie naar islam  

Men kan dus stellen dat zowel mensen die converteren als deconverteren te maken krijgen met 

negatieve reacties vanuit hun – dichte – omgeving.  

6.4.3. Neutrale reacties  

Sommige reacties die de respondenten ervaarden waren niet per se goed of slecht. Er zijn hierin twee 

grote categorieën te onderscheiden: onverschilligheid en acceptatie. In geval van onverschilligheid kan 

het de omgeving zeer weinig deren. Afhankelijk van de respondent kan dit wel pijnlijk opgevat worden. 

Voor Eefje was haar deconversie van het christendom zeer onbewogen voor zowel haar als haar 

omgeving. Naar eigen zeggen waren de reacties hierop dan ook niet noemenswaardig: “Niets speciaal. 

‘No one cares ‘[lacht].” 

Dennis (11) hechte echter wel waarde aan het feit dat hij christen is geworden. Zijn moeder wees hem 

hierin niet af, maar het kon haar weinig deren. Hoewel deze reactie niet per se negatief was, is het wel 

kwetsend voor Dennis dat zij niet de nood voelde bij zijn doopsel aanwezig te zijn:  

“Mijn moeder heeft vlakaf gevraagd van ‘moet ik bij dat doopsel zijn?’. Ik zei van mij hoeft dat 

niet, maar dat zou wel fijn zijn. ‘Dus je hebt er geen problemen mee als ik niet kom?’. Ik zei: ‘op 

zich niet’, ‘Oké, dan kom ik niet’.” – Dennis, conversie naar christendom  

‘Acceptatie’ betreft respondenten van wie de omgeving de keuze niet nadrukkelijk goed- of afkeurt, 

maar waarbij er wel respect is voor de keuze van de respondent.  
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“Mijn moeder daarentegen zij stond veel meer open. Ze heeft dat ook direct geaccepteerd, 

maar daar blijf het ook bij. Ik verwacht ook eigenlijk niks meer. Als je echt accepteert en ik 

accepteer uw keuze, dan staan we goed.” – Seppe, conversie naar islam  

“Die is natuurlijk niet content. Die wil dat ik iets geloviger ben maar die respecteert mijn keuze 

wel, die respecteert me ook wel als persoon. Dus ook al botsen we vaak. Die moet mij niet 

begrijpen maar die tolereert het wel.” – Samuel, deconversie van jodendom  

Vaak is ‘acceptatie’ van familieleden voor de respondenten voldoende.  

6.4.4. Verwachte reacties  

Zoals reeds aangehaald heeft een groot deel van de respondenten niet aan iedereen vertelt dat ze 

ge(de)converteerd zijn. Het gaat hierbij voornamelijk om familieleden, maar respondenten kunnen ook 

selectief zijn en het aan sommige vrienden wel vertellen en aan anderen niet. Marouane (deconversie 

van islam) stelt bijvoorbeeld hypothetische vragen om reacties te peilen: “Ook tast ik af hoever ik kan 

gaan. Dan merk je heel vaak dat ze defensief reageren. 'Nee je kan die vraag niet stellen, het is totaal 

anders' op die manier word je wel beetje ‘gechallenged’ [uitgedaagd]”.  

Veel respondenten zitten in een ‘don’t ask, dont’t tell’ situatie waarbij er genoeg aanwijzingen zijn voor 

de naaste omgeving om te vermoeden dat ze veranderd zijn van religie, maar waarbij niemand het 

benoemt. Bij Nora weet haar uitgebreide familie nog niet dat ze bekeerd is naar de islam, maar 

niettemin handelen ze wel conform haar nieuwe religie. Yusra geconverteerd van de islam naar het 

christendom, maar haar ouders weten dit niet, ondanks duidelijke signalen.  

“Die weten dat ook. Die weten dat ze iets anders voor me moeten klaarmaken, die weten dat 

als er een feest ik niet ga komen met korte rokjes en korte mouwen. Dat bestaat niet meer voor 

mij. Dus dat weten ze wel. Maar de effectieve conversatie rond de tafel is nog niet gekomen. 

Maar het gaat wel bijna komen, dat voel ik.” – Nora, conversie naar islam  

“Dus je komt zo wel eens thuis met een Bijbel en ge leest dat dan en er wordt ook zo niet over 

gesproken. Van we zien allemaal dat je het hebt, we gaan er van uit dat je het leest en het ligt 

op je kamer, maar echt zeggen van: ‘Bwa nee, islam is het niet voor mij’, dat wordt niet gedaan. 

Daar wordt niet over gesproken.” – Yusra, deconversie van islam 

Soms zijn respondenten ook nooit van plan het te vertellen aan hun ouders, voornamelijk omdat bang 

zijn dat dit hen enorm zou kwetsen.  

“Wel mijn ouders weten dat niet plus ik zou het schandalig vinden dat als een volwassen man 

als ik, 30 jaar, dat tegen zijn ouders ga zeggen die 60 en 70 zijn. Wat voor nut heeft dat? Het 

zou onmenselijk zijn van mij om die hun hart te breken ook op zo’n leeftijd.” – Achraf, 

deconversie van islam  

Respondenten die in een ‘don’t ask, don’t tell’ situatie zitten of een situatie waarin de familie geen 

enkel vermoeden heeft, leiden hierdoor vaak een dubbelleven, wat zwaar op hen kan doorwegen.  

Tot slot zijn er ook een aantal respondenten die hun proces niet met anderen delen simpelweg omdat 

dit voor hen persoonlijk is of ze de nood niet voelden. Tim (deconversie van christendom) benoemt 

bijvoorbeeld dat België een seculier land is, waardoor uittreden bij de kerk voor hem geen 

noemenswaardige invloed had:  
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“Ook omdat de katholieke kerk is al poreuzer dan andere godsdiensten. Dus het is niet dat je 

echt uit de gemeenschap gaat. Dat was een beslissing voor mezelf. Het is niet dat ik op zoek 

was naar bevestiging of naar steun om dan uit de gemeenschap te treden, dat ik dacht nu moet 

ik een ander deel van mijn netwerk aanspreken.” 

Het is niet zo dat deze respondenten hun deconversie geheimhouden, maar het onderwerp komt 

simpelweg niet naar boven.  

6.5. Thema 4: Drempels 

Het volgende hogere orde thema gaat over de drempels die de respondenten ervaren. Hoewel 

bepaalde thema’s – zoals eenzaamheid – bij verschillende groepen aan bod komen, zijn er wel 

duidelijke verschillen te vinden tussen de verschillende religies. Vandaar wordt in dit thema een 

onderverdeling gemaakt per toegetreden of uitgetreden geloofsgemeenschap.  

6.5.1. Deconversie van het jodendom 

Het verlaten van het jodendom brengt enkele complicaties mee die de respondenten duidelijk 

onderscheiden van zij die een andere religie hebben verlaten. Hierbij is het belangrijk om op te merken, 

dat deze drempels vooral voortkomen uit het feit dat de meeste respondenten in onze steekproef uit 

een gesloten gemeenschap komen. Binnen andere religies zouden deze drempels evengoed aanwezig 

kunnen zijn, maar deze groepen zijn niet bereikt doorheen het onderzoek.  

Een grote drempel is dat wanneer de respondenten willen afstappen van hun geloof, ze het idee 

hebben dat ze ook moesten uittreden uit hun gemeenschap. Het directe gevolg daarvan is, is dat ze 

sociaal geïsoleerd geraken. Vele van onze respondenten hebben inderdaad lang geïsoleerd geleefd van 

hun vroegere familie, buurt en bredere gemeenschap. Hierdoor kennen ze de buurt niet goed en 

kunnen ze hun nieuwe sociale omgeving niet goed lezen. Deze situatie kan verergerd wanneer de 

respondenten in kwestie geen diploma hebben en/of de Nederlandse taal niet machtig zijn. Dit alles 

maakt het zeer moeilijk om een nieuw sociaal leven op te bouwen.  

“Op mijn 19 weet ik dat ik met mijn zuster die hier was, gingen wij naar de Groenplaats, en dat 

was de eerste keer dat ik de Groenplaats zag. Dus wij woonden altijd hier in de buurt, maar ik 

heb nooit buiten de.. dus ja zal ik zeggen, u kent Klein Antwerpen? Dus ja Mechelsesteenweg, 

Van Eycklei. Ik zou zeggen de trein en dan zoiets van Lamorinièrestraat of zoiets. Dus dat was 

de buurt. En zo Keyserlei, centraal station dat wel. De zoo, wij gingen naar de zoo als kinderen. 

Maar dat was het. Ik was nooit gewoon een wandelingske.. Zuid? Er is een Zuid, dat wist ik niet 

eens” – Michiel, deconversie van jodendom 

“Want ik weet niet welke hulp ik kan krijgen, hier in Antwerpen, voor al mijn papieren en alles.” 

– Elizabeth, deconversie van jodendom* 

“Maar er is ook een heel groot verschil tussen één groep en een andere. Als je uit de Joodse 

gemeenschap stapt, uit een open gedeelte dan is dat veel gemakkelijker om te integreren qua 

taal, mensen, cultuur, wetenschappen, alles. Dan … bijvoorbeeld de meer open mensen van die 

gemeenschap zullen in een school zitten waar ze ook algemene studie zullen volgen en diploma 

behalen en alle kansen hebben om voort te stromen en de meer extreme delen, zoals mij, 

hebben vooral in een private school gezeten en daar is het vooral Joodse studies, Bijbelse 

studies en een uur of anderhalf uur per dag een beetje rekenen en een beetje Nederlands, maar 

echt bijna niks” – Arion, deconversie van jodendom  
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Daarnaast moet men ook opnieuw een sociaal leven uitbouwen. Wanneer dit minder soepel verloopt 

zorgt dit voor periodes van eenzaamheid. Michiel vertelt hoe hij de eerste jaren een beetje als een 

bijzondere ‘figuur’ werd gezien. Degene die er altijd was, een beetje anders was en waar men veel van 

gedaan kon krijgen:  

“Zeker als je niet veel sociaal contacten hebt, je moet een beetje geven. En oh, bedankt Mike. 

En dan ja, ik had een auto, dat was ook in het begin. We gaan feesten, Mike, we gaan samen 

met jouw auto. Dus zo van die dingen. In het begin moet je iets meer geven omdat je zit 

inderdaad nergens nog. Je bent die iemand die niemand kent.”  

Hoewel Michiel zich soms wel eenzaam voelde in deze periode, en doorhad dat hij soms gebruikt 

wordt, kijkt hij hier niet wrang naar terug. Voor hem was het eerder een vanzelfsprekendheid dat hij 

op deze manier contacten moest opbouwen.  

6.5.2. Deconversie van de islam  

Respondenten uit onze steekproef die de islam verlaten leiden vaak een dubbelleven. Vooral 

respondenten die nog thuis wonen worden hiermee geconfronteerd, maar ook zij die gescheiden van 

hun ouders wonen ervaren hier nog problemen mee, in het bijzonder wanneer er een feestdag of de 

Ramadan plaatsvindt. Naim woont nog bij zijn ouders, als hij ooit verhuist zou hij waarschijnlijk zien 

dat hij weet waar de moskee zich bevindt om de schijn op te houden:  

“Als die dan bijvoorbeeld langs zou komen het is toevallig moskee, tis vrijdag, dan zou ik er wel 

naar toe gaan. Ik zou me zo wel voorbereiden van waar is de moskee, als ik bijvoorbeeld ergens 

anders zou wonen. Gewoon om dat te weten.” – Naim, deconversie van islam  

Een ander probleem dat werd aangehaald is dat wanneer men niet meer gelooft, men soms in 

organisaties of groeperingen terecht komt, die hen ondersteunen, maar waarvan zij niet noodzakelijk 

de politieke ideologie delen. Dit impliceert dat gelovige moslims hen zien als iemand die islamofobie 

in de hand werkt, wat vaak een negatieve ervaring is:  

“Neem nu bij moslims, dat ze een strijd voeren tegen discriminatie. Ze voelen zich 

gestigmatiseerd door de samenleving. Bepaalde extreemrechtse politici, en rechtse politici in 

het algemeen die hebben echt wel bepaalde zaken willen ontnemen en zo verder. Ze zien 

iemand dan als mij dan eerder als, iemand die het nog moeilijker maakt. Want mensen als mij 

worden dan ook door mensen met slechte bedoelingen zoals extreemrechtse politici worden 

ook als voorbeeld gegeven 'ah zie je wel dat is een verlicht persoon, was iedereen maar als 

hem/haar' je ziet dat ook bij Lale Gül, is ook uitgeroepen tot persoon van het jaar. Kreeg ook 

enorm veel prijzen, wat op zich heel mooi is maar tegelijkertijd zie je ook dat ze geclaimd wordt 

door mensen als Geert Wilders ofzo waar zij absoluut niets mee te maken wil hebben”. – 

Marouane, deconversie van islam  

Een laatste drempel, specifiek bij deconversie van islam, die respondenten aanhalen is het zeer vage 

onderscheid tussen religie, cultuur en traditie.  

“Maar dat is ook zo merkbaar dat ze religie niet kunnen afscheiden van cultuur en traditie, dat 

dat allemaal zo wat samen wordt genomen.” – Inara, deconversie van islam  

“Ik denk dat je daar nooit echt volledig kunt uit stappen. Zeker niet als je bijvoorbeeld ook 

bepaalde ‘roots’ hebt. Omdat de verwachting er gewoon ligt.” – Yusra, deconversie van islam  
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Als men het religieuze deel zou loslaten, denken respondenten vaak dat ze daarmee ook hun cultuur 

en traditie zouden afzweren.  

6.5.3. Deconversie van het christendom  

Over het algemeen zijn er niet veel drempels die typerend zijn voor mensen die het christendom 

hebben verlaten. Zoals ook besproken zal worden in ‘2.5. faciliterende factoren’ speelt hierin 

hoogstwaarschijnlijk het feit mee dat België een seculier land is, waar er veel meer mensen leven die 

niet (langer) religieus zijn en, bijvoorbeeld, het christendom hebben verlaten. Een drempel die bij 

meerdere respondenten uit verschillende religies kon teruggevonden worden, is dat het uitschrijven 

enige tijd in beslag kan nemen. Tim heeft hiervoor meerdere herinneringsmails moeten sturen: “ik heb 

daar toch een aantal ‘reminders’ voor gestuurd. Omdat ik dacht, ik probeer wel een ‘surge of urgency’ 

weer te geven.”.  

6.5.4. Conversie naar het jodendom  

Een drempel specifiek voor het bekeren naar het jodendom, zo stellen respondenten, is dat dit geen 

religie is waartoe mensen makkelijk kunnen toetreden. Zoals Clara (36) toelicht: “Het wordt zeker niet 

aangeraden, zelfs afgeraden want er zijn heel veel wetten die ge moet houden en het is gewoon niet 

zo simpel.“ Luisa kon zich erg vinden in de ideologie van het jodendom. Ze had enkele lessen genomen 

en was actief bij de synagoge. Haar aanvraag werd echter afgewezen omdat ze niet kon beloven Sabbat 

consequent te volgen op werkdagen:  

“Ik denk dat het begin december 2018 was, ze stuurde mij een e-mail dat ik niet toegewijd 

genoeg was naar de basis, dus ze wouden me niet accepteren. Kom op, ze zeggen van je kan 

sabbat niet volgen. Ik bedoel, ja, als in december sabbat om vier uur in de namiddag is en ik 

moet werken kan ik twee kaarsen aansteken en een sandwich eten, maar ik kan niet stoppen 

met werken.” * 

Het verhaal van Iza is anders dan dat van de andere respondenten. Bij haar is het haar vader die ervoor 

gekozen heeft niet meer praktiserend Joods te zijn. Zij heeft daar echter wel behoefte aan. Hoewel 

ze van origine Joods is, voelt ze zich zeer uitgesloten door haar gemeenschap. Ze ging eerst naar een 

Joodse school, maar werd hier gepest omdat ze de taal niet sprak. Aangezien haar vader geen interesse 

heeft om naar de synagoge te gaan, valt die connectie ook weg.  

“Ik zat op een Joodse school, maar ik was wat uitgesloten door de kinderen daar. Dus ik besloot 

van school te veranderen. Ik had gewoon niet… veel contact met hen. Ik voelde me beter in de 

andere school, maar dat betekent niet dat ik van religie veranderd ben. Maar ik ging niet naar de 

synagoge en we vieren de feestdagen niet. […] Wanneer je buitengesloten van de groep … van dit… 

dit waren Joodse mensen, en als je op school bent denk je: wat is er mis met mij?” * 

 

Iza heeft hierdoor vrij veel moeite met het ontwikkelen van haar identiteit. Ze zou graag meer voeling 

hebben met haar ‘roots’, maar heeft moeite dit zonder hulp van haar vader te bereiken.  

6.5.5. Conversie naar de islam  

Een van de grootste drempels bij een conversie naar de islam is de islamofobie die respondenten 

ervaren. Hun directe sociale netwerk is vaak bang dat ze gaan ‘radicaliseren’. Maar respondenten 

merken ook negatieve reacties in de bredere samenleving. Seppe werd bijvoorbeeld gevraagd naar zijn 

geloof toen hij een appartement ging bekijken:  
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“Ik ben gaan kijken naar een appartement en iemand zegt: ‘Ja maar, ik heb je filmpjes bekeken dit 

dat, jij bent een moslim?’ Dat ik zo denk dat zou ergens nog geen vraag moeten zijn. Ik kom hier 

gewoon om een appartement te huren of ik moslim ben of boeddhist of jood? ‘Who cares?’.” 

Respondenten ervaren deze vragen als een subtiele vormen van uitsluiting. Volgens komt dit vooral 

naar voor wanneer men ergens woont waar er weinig etnische of religieuze diversiteit aanwezig is. 

Jelle is bijvoorbeeld de enige moslima in haar dorp: “Zeker hier in West-Vlaanderen en het dorp waar 

ik nog eens woon, ik ben de enige moslima die hier woont. Dus dat is wel niet evident.” Jelle ervaart 

dat ze niet enkel zelf wordt uitgesloten, maar ziet dat ook haar kinderen worden benadeeld: “Het is 

ook heel vaak dat mijn dochter niet wordt gevraagd voor verjaardagsfeestjes want dat is ‘die van’. En 

dat kwetst mij, dat is mijn kind en eigenlijk komt dat door mij.” Bijkomend is het voor de vrouwelijke 

respondenten niet aangenaam dat er in veel gevallen een hoofddoekenverbod heerst in Vlaanderen, 

aangezien dit de beleving van hun religie belemmert.  

“Ik vond het altijd heel moeilijk om mijn hoofddoek uit te doen. Omdat ik vond, op school 

zeggen ze altijd van je moet jezelf zijn, je moet je eigen zijn, heel het gedoe nu met die 

regenbogen op straat en genderneutraal en voor mij allemaal goed en wel, maar dan vind ik 

het zo raar dat ze zeggen op school van ‘ja, maar je moet wel je hoofddoek uitdoen’. We leren 

constant dat we ons eigen mogen zijn en dit hoort ook bij mijn identiteit, waarom moet je dan 

op het werk uit doen? Op school uitdoen?” – Jara, conversie naar islam  

Tot slot ervaren bekeerlingen soms ook eenzaamheid. Jelle voelt zich bijvoorbeeld nergens echt thuis, 

omdat ze het gevoel heeft dat mensen die vanaf hun geboorte gelovig waren toch nog hun eigen groep 

vormen:  

“Die eenzaamheid voel ik tot op de dag van vandaag nog altijd. Alhoewel dat al wel beter is. 

Maar je hoort niet tot de Marokkaanse gemeenschap, niet de Somalische, tot de Belgische 

uiteindelijk de gewone Belgische ook niet echt. Niet echt ergens nog bij. Dus dat is wel… dat 

voel ik nog altijd wel.” 

Jelle voelt geen connectie tot islamitische migrantengroepen, maar voelt ook geen volledige 

aansluiting meer bij mensen van Belgische nationaliteit.  

6.5.6. Conversie naar het christendom  

Respondenten die naar het christendom bekeren ervaren ook enkele drempels. Respondenten geven 

aan dat ze vaak het label ‘dom’ en ‘conservatief’ krijgen van de samenleving en hun omgeving, omdat 

ze geloven.  

“Dus eigenlijk katholiek. Ik vind het ook een andere lading precies hebben, katholiek en 

christenen. Zegt men katholiek dan plaatst men u direct in een hokje van conservatief, en 

daarbij ook een hokje van rechts. Maar ook direct al heel traditionalistisch, dat wordt daar 

eigenlijk direct al aan vastgekoppeld. Close-minded. Dus dat zijn al van die vooroordelen dat je 

in eerste instantie meekrijgt. Ook al heel veel onbegrip van hoe kan je vandaag de dag katholiek 

zijn, door alle dingen die gebeurd zijn in de kerk.” – Didier, conversie naar christendom  

Hoewel secularisering en de neutraliteit van de staat door veel respondenten als aangenaam wordt 

ervaren, is het vervelend voor respondenten die converteren naar het christendom dat er weinig over 

religie gesproken wordt in samenleving.  
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“De maatschappij is gevormd naar geloof is iets dat je in de privé doet, daar praten we niet 

over, dat je zo die eiland mentaliteit krijgt. Dus ik denk dat het enige openlijke debat dat 

gevoerd wordt rond katholicisme is van hoe stappen we ervan af of hoe switchen we daarin 

naar iets anders.” – Theo, conversie naar christendom  

Daarnaast kreeg het christendom de laatste jaren minder maatschappelijk aanzien. De respondenten 

krijgen hierdoor vaak ongemakkelijke vragen over ethische zaken. Zoals Theo het zegt: “Of ook ethische 

thema’s van abortus en euthanasie. Als je over geloof begint onvermijdelijk gaat dat daarover. Dat is 

ook zo’n onaangenaam debat om te hebben.” Vervolgens voelen respondenten ook aan dat mensen 

zich niet inhouden als het over het christendom gaat. Ze hebben het idee dat waar er voor anti-

islamitische uitspraken vaak sociale gevolgen zijn, deze uitblijven voor het christendom:  

“Het is in landen waar de hoeveelheid atheïsme aan het groeien, zoals België. Is religieus zijn 

soms steeds meer controversieel. In die zin zou je kunnen zeggen, zij noemt dat dan 

discriminatie naar religie toe. Je kan zeggen dat dat in bepaalde zin wel gedaan wordt ja. Zoals 

bijvoorbeeld sommige mensen maken er een sport van om christenen te beledigen zou ik bijna 

kunnen zeggen. Eigenlijk is een christus en ook christenen beledigen is eigenlijk beetje fair 

game. Soms wordt daar heel ver ingegaan en dat dat bij moslims niet gebeurd is omdat ze 

weten wanneer ze dat doen er een zware reactie op komt. En het wordt nog steeds wel gedaan 

natuurlijk, dat weet ik ook. Maar dat leidt tot niet zo grote sociale gevolgen als dat gedaan 

wordt bij het christendom. Ze kunnen daar toch wel heel ver in gaan en toch best kwetsend zijn, 

wat ik niet fijn vind om naar te luisteren”. – Aaron, naar christendom 

Aaron haalt hierboven aan dat er vaak kwetsende zaken over het christendom verteld worden. Een 

maatschappelijke reactie hierop blijft echter uit, waardoor het makkelijk blijft om vrijuit kritiek, terecht 

of niet terecht, te uiten.  

6.6. Thema 5: Faciliterende factoren  

De faciliterende factoren zijn de zaken die het de respondenten vergemakkelijken om hun 

(de)conversie proces aan te vatten en te doorlopen. Iets wat regelmatig genoemd werd, was de 

bespreekbaarheid van het onderwerp religie. Daarnaast kwam ook geregeld secularisatie van de 

samenleving aan bod en de hulp die ze van de religie zelf, en de bijhorende gemeenschap, ervaarden. 

We gaan op deze drie zaken hieronder verder in.  

6.6.1. Bespreekbaarheid  

Een zeer groot deel van de faciliterende factoren die de respondenten aanhalen komen neer op de 

bespreekbaarheid van het onderwerp. Dit slaat zowel op de bespreekbaarheid om je geloof in vraag 

te stellen als om je geloof te omarmen. Een eerste belangrijke factor hierin is het netwerk van de 

respondenten. Wanneer zij een netwerk hebben dat gelijkaardige denkprocessen heeft, of waar ze 

hun verhaal kwijt kunnen, wordt dit als zeer aangenaam beschouwd. Sommige respondenten kunnen 

nog steeds terecht bij hun oude netwerk. Inara gelooft zelf niet meer, maar heeft wel enkele vrienden 

die nog moslim zijn. Zij staan echter achter haar keuze, en vellen geen oordeel:  

“Ik merk dat heel veel van mijn vrienden zijn heel ‘open minded’. Ik heb ook niet heel veel moslim 

vrienden of vriendinnen, dat is echt maar een handvol mensen. En die zijn ook allemaal van je moet 

doen waar jij je het beste bij voelt en niet uw laten leiden door wat uw ouders zeggen” – Inara, 

deconversie van islam 
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Inara heeft naast haar ongelovig netwerk nog steeds contact met haar gelovige vrienden. Najar 

(deconversie van islam) heeft ook ongelovige en gelovige vrienden, maar daarnaast ook vrienden die 

haar denkproces delen:  

“Ja, het is wel grappig ik heb vrienden van halal noem ik ze. Dat zijn vrienden die echt wel 

moslim zijn. Ik heb zo'n kerngroep met wie ik voel: ik krijg ruimte en respect om mijn religie te 

beleven zoals ik het wens. […] Dan heb ik de vrienden van haram. Dat zijn die gelijkgezinden, 

die ook het proces hebben ondergaan en tot de conclusie zijn gekomen: eigenlijk geloof ik niet.”  

Andere respondenten bouwen een nieuw netwerk uit, dat beter aansluit bij wie ze nu zijn. Dit is 

bijvoorbeeld wat Elijah (deconversie van jodendom) heeft gedaan: “Mijn sociale kring, inmiddels, is 

gegroeid rond wie ik nu ben en niet wie ik was. Dus in mijn huidige sociale kring is dat geen probleem.” 

Wanneer ouders de ruimte bieden aan hun kinderen om hun religie te beleven zoals ze willen, wordt 

dit door de respondenten ook gewaardeerd. Bij Lotte (deconversie van christendom) waren haar 

ouders eerst terughoudend over het idee dat zij minder wou praktiseren, maar uiteindelijk konden zij 

hierover praten en kreeg ze de ruimte om deze beslissing te maken: “En dan is er wel een moment 

gekomen dat men, vooral mijn papa dan, akkoord ging dat we niet altijd meer naar de mis gingen ofzo. 

En zo is dat eigenlijk beetje bij beetje in gang gezet.” 

Een ander element van ‘bespreekbaarheid’ is dat in de publieke sfeer of bredere maatschappelijke 

omgeving levensbeschouwelijke makkelijker en sneller aangekaart worden. Inara, bijvoorbeeld, 

voelt aan dat de maatschappij zaken meer ‘in vraag begint te stellen’, in plaats van ze klakkeloos over 

te nemen. Hierbij merkt ze dat mensen meer en meer selectief kunnen zijn in hun geloof, en aspecten 

kunnen overnemen van het geloof waar ze achterstaan, maar andere zaken in vraag mogen stellen:  

“Ik denk dat de maatschappij vandaag de dag ook meer kritisch is over meerdere onderwerpen. 

Als je naar de media kijkt, zo de hele ‘woke’. Dat je gewoon meer stilstaat bij alles en u daar 

meer vragen bij stelt. In plaats van dat het vroeger gewoon was omdat het zo was.” – Inara, 

deconversie van islam  

De stad of gemeente waar men leeft kan ook faciliterend werken om deconversieprocessen aan te 

vatten binnen bepaalde religies. Boas, bijvoorbeeld, past eigenlijk niet binnen het onderzoek, omdat 

hij zich altijd seculier joods heeft gevoeld en dus geen proces heeft doorlopen. Het is wel interessant 

om mee te geven, dat hij het toch gevoel heeft dat het in Brussel makkelijker is om ongelovig joods te 

zijn dan in Antwerpen, omdat er minder sprake is van een eerder gesloten gemeenschap:  

 “Bij ons die zijn mensen die opgevoed zijn met min of meer traditie, die beroep doen op het 

bestaan van een god. Op het moment dat het niet meer bestaat. Uw wereld is niet veranderd. 

In Antwerpen zal het misschien moeilijker zijn. Als je zo'n gemeenschap wilt verlaten. Is dat 

helemaal in onderbreking. Dat is van ene wereld naar de andere.” 

De bespreekbaarheid van levensbeschouwelijke kwesties kan ook zaken vergemakkelijken voor 

mensen die wél religie willen beleven. Respondenten halen aan dat een omgeving die ‘open minded’ 

is ondersteunend kan werken. Laura is bekeerd naar de islam, iets waar ze in haar dorp veel negativiteit 

voor ontvangt. Ze studeert echter in Gent, waar ze vrij is om haar religie te omarmen: ‘Ik studeer in 

Gent, en Gent is heel open voor alles. Dus daar voel ik mij echt heel comfortabel bij.” Daarnaast biedt 

de UGent een groep aan waar deze onderwerpen ook besproken kunnen worden:  
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“Wij hebben ook een gemeenschap 'durf divers denken' in de UGent. en de imam van Gent is 

daar een van de leden. Dat gaat ook over thematiek van racisme en diversiteit en hoe kun je 

daaraan werken en al die dingen.” 

Relevante informatie voor diegenen die twijfelen over hun geloof is vandaag uiteraard veel makkelijker 

beschikbaar door digitalisering en globalisering (zie ook de voorgaande sectie hierover). Veel 

respondenten hebben het internet als bron gebruikt om argumenten tegen het geloof te vinden, maar 

dit kan ook helpen om religie beter te beleven:  

“Ik denk van wel omdat mensen veel meer hun mening daarover mogen zeggen en vrijer dan 

in mogen zijn, terwijl vroeger werd je daarin mee gepusht. Het is ook veel gemakkelijker om 

informatie te vinden daarover. De Koran vind je ook in verschillende talen, dus dat is ook al veel 

gemakkelijker.” – Lieke, conversie naar islam  

Lieke haalt in bovenstaand voorbeeld aan dat men tegenwoordig de Koran in verschillende talen kan 

vinden, terwijl dit vroeger niet het geval was.  

6.6.2. Secularisatie  

Een andere faciliterende factor die door de respondenten wordt aangehaald is het secularisatieproces 

dat in België heeft plaatsgevonden. Doordat religie in de samenleving een minder prominente rol 

speelt, is het makkelijker voor de respondenten om uit te treden:  

“Dat maakt denk ik in Vlaanderen dat de Katholieke Kerk de meest vrije is om en in en uit te 

gaan, alle niet om in te gaan maar uit te gaan.” – Tim, deconversie van christendom  

Secularisering heeft echter niet alleen invloed op katholieken. Berra merkt op dat de Turkse 

gemeenschap in Limburg ook dergelijke processen ondergaat:  

“Maar ik moet erbij toevoegen dat wat ik zie bij de Turkse gemeenschap, dus de ‘Turkish 

society’, dat komt ook door het secularisme dat er heel veel vrijheid is. In die zin dat ik nooit 

werd ‘gepusht’ door iemand in mijn familie of iemand die ik ken van jullie moeten een hoofdoek 

dragen of je moet bidden of dit of dat. Dus er was wel vrijheid om te kiezen. Dus het werd eerder 

gezien als iets moois en dat je wel iets voor God moet doen en dankbaar zijn dat je iets terug 

in de plaatst krijgt.” – Berra, deconversie van islam 

Ook Tarik merkt op dat religie minder een onderwerp is in België. Dit staat voor hem in groot contrast 

met zijn herkomstland, waar hij zich benadeeld voelde als niet-gelovige: 

“Ik voelde me uitgesloten tijdens de ramadan want ik wou naar buiten gaan. Alles is dicht. Ik 

kan niet eten, zelfs thuis niet. Ik kan niet eten, dus ik ga naar de badkamer. Ik verzamel een tas 

met eten en verstop het in mijn kast. Als ik zie dat er niemand is ga ik gewoon naar de badkamer 

om te eten en dan ga ik terug. Dat is de manier van uitsluiting dat ik voel. Hier, voel ik dit niet 

want ik woon alleen. Ik woon in België waar, verassend genoeg, de jongere generatie in het 

algemeen niet om religie geeft.” – Tarik, deconversie van islam* 

Voor Tarik is het een meerwaarde ergens te wonen waar religie niet sterk aanwezig of 

geïnstitutionaliseerd is in de samenleving.  
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6.6.3. Voordelen uit religie  

Een laatste faciliterende factor betreft de overkoepelde voordelen die respondenten ervaren, omdat 

ze een religie aanhangen. Ten eerste is er een zekere ‘sense of belonging’ door deel uit te maken van 

een gemeenschap. Liam praat hieronder over hoe hij er ‘een nieuwe familie bij kreeg’, de dag dat hij 

bekeerde:  

“Dat vond ik wel een heel speciale ervaring. In de zin dat je van de ene dag op de andere een hele 

grote familie erbij krijgt. Ik denk dat iedereen, als je kijkt naar de behoefte van de mens, 

samenhorigheid of je ergens in kunnen thuis vinden heeft iedereen van ons. Ik denk dat dat voor 

veel mensen een beweegreden is om bijvoorbeeld een religie te omarmen. “ Liam, conversie naar 

islam 

Een ander aspect is dat men uit religie de rust en structuur vindt om problemen aan te kaarten, zoals 

Didier (conversie naar christendom) het ervaart: “Ik heb dat echt als een vangnet ervaren, beginnen 

bidden, en rust daarin gevonden. Stabiliteit daarin gevonden.”. Didier heeft ook minder nood aan een 

religieuze gemeenschap, maar vult zijn religie graag persoonlijk in.  

6.7. Thema 6: Hulpverlening  

Het laatste algemene thema gaat over de hulpverlening. Hierin komt de – al dan niet – gebruikte 

hulpverlening aan bod, de hulpverlening die men als ‘ideaal’ ziet en de maatregelen die preventief 

ingezet zouden kunnen worden.  

6.7.1. Gebruikte hulpverlening  

Een van de meer gebruikte vormen van hulpverlening onder de respondenten is psychologische 

ondersteuning. Het is wel zo dat de meeste respondenten psychologische hulpverlening zochten voor 

andere problemen. Het onderwerp ‘religie’ komt hierbij eerder terloops aan bod als onderdeel van 

een groter geheel aan moeilijkheden. Het is natuurlijk ook perfect mogelijk dat er een zekere correlatie 

is tussen psychologische problemen van de respondent en hun (de-)conversieproces. Zo heeft Naim 

psychologische hulp gezocht omdat hij depressief was, maar sluit hij niet uit dat dit veroorzaakt kan 

zijn door het hebben van een strenge religieuze vader:  

“Voor moslims specifiek niet, maar ik ben een paar jaar geleden wel naar een psycholoog 

gegaan. Maar dat was eerder omdat ik depressief was, vooral voor mijn schoolsituatie. Ik denk 

dat mijn thuissituatie met mijn vader er wel iets mee te maken had, maar dat was eerder omdat 

die streng was. Want daar had ik wel gezegd dat die heel religieus was en een belangrijke rol 

had in mijn verleden en wie ik ben geworden.” – Naim, deconversie van islam  

Inara daarentegen zocht wél specifiek psychologische hulp op rond het verlaten van religie. Hiervoor 

is ze naar TEJO gegaan, een organisatie die gratis hulpverlening biedt aan jongvolwassenen. Inara was 

zeer tevreden over de hulp die ze hier ontving, haar psycholoog schakelde iemand in met een 

specialisatie in religie wanneer dit nodig was:  

“En die therapeute waar ik toen gesprekken mee had zij kende iemand die gespecialiseerd was 

in verschillende culturen, tradities, conflicten met religie enzo en dan had ze haar ook eens 

uitgenodigd zodat ik mijn vragen zowat kon voorleggen. Of mijn conflicten thuis wat kon 

voorleggen. Ik kan me niet heel veel meer herinneren van dat gesprek, want dat is al een tijdje 

geleden, maar dat heeft wel… Alle ik kwam daarbuiten en ik had wel zoiets van ‘ah, ok’. Dat 

was effe zo precies een ‘eye opener’”. – Inara, deconversie van islam 
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Hoewel de hulp die Inara uiteindelijk ontving kwaliteitsvol was, was het niet simpel om de juiste 

hulpverlening te vinden. Hier ging een hele zoektocht aan vooraf, omdat ze geen weet had van 

bestaande initiatieven. Volgens haar zouden organisaties laagdrempeliger en algemener bekend 

mogen zijn:  

“Ja, voilà. Dat heb ik toen echt zelf kweet niet hoe hard moeten zoeken. Alle, ik heb dat zelf 

moeten opzoeken en dat was dan ook de eerste keer dat ik had van ‘ah, er bestaat zoiets’. Het 

is niet dat ik eerder van had gehoord. Ook niet vanuit school ofzo dat die zeiden van dit bestaat 

voor moest je vragen hebben over iets.” – Inara, deconversie van islam  

Een andere vorm van gebruikte hulpverlening is maatschappelijke assistentie, met name het OCMW. 

Arion maakte hier gebruik van nadat hij uit de joodse gemeenschap was getreden, op doorverwijzing 

van de psychiatrie:  

“Dus het begon eigenlijk met die maatschappelijk werker op de psychiatrie. Die heeft voor mij 

gezorgd dat ik een leefloon kreeg, en dus werd ik ook meteen in contact gezet met het OCMW. 

Daar had ik ook een maatschappelijk begeleider enzo.”  

De hulp die hij hier kreeg was vooral praktisch, zoals werken via artikel 60, maar hij was hier tevreden 

over. Yusra is bekeerd naar het christendom en was hiervoor moslima. Ook zij zocht hulp op bij het 

OCMW. Hoewel de intenties hier goed waren, was het advies, voor haar persoonlijk, iets te ‘extreem’. 

Er werd haar aangeraden haar islamitische leven, inclusief haar familie, achter te laten. Yusra kieste 

ervoor om haar nieuwe geloof verder in de anonimiteit te beleven: 

“Dan heb ik inderdaad een maatschappelijk assistent aangesproken en mijn verhaal gedaan. 

Op het einde van de dag denken die, ja kijk het enige wat wij echt effectief voor u kunnen doen 

is zeggen: ‘Oké, oftewel laat je alles achter van uw leven en begin je opnieuw, dus je gaat dan 

moeten werken en onderdak enzo zullen we nog wel tijdelijk voorzien zodat je nog wel 

financieel rond kunt komen enzo, we zullen daar wel bij helpen’. Maar dan dacht ik van ja, dan 

is het nu echt beslissen of ik mijn leven volledig achterwegen wil laten of niet. En ik had zoiets 

van dat is misschien een te grote stap.” – Yusra, deconversie van islam  

Nog een vorm van hulpverlening is deze van vrijwilligersorganisaties en de religieuze gemeenschap. 

Zo is er bijvoorbeeld een meidengroep voor islamitische bekeerlingen, waar Jara steun uit kon putten. 

Deze groep was vooral fijn om een gemeenschapsgevoel te creëren, te helpen bij praktische vragen 

en voor het delen van verhalen:  

“Dat was dan mijn eerste ramadan. Ik dacht dat het heel zwaar ging worden. Dus zij vangen 

jou dan eigenlijk op en voorzien elke dag een adresje van een zuster waar je dan kan gaan eten 

en samen het vasten verbreken, samen kan bidden. Maar ik kon toen nog niet bidden, dus 

eigenlijk het begin van de ramadan, de eerste dag, ging ik gewoon met hen meedoen de 

bewegingen. De uitspraken kende ik nog niet. En dan eigenlijk op een week tijd kon ik dan 

opeens wel bidden.” – Jara, conversie naar islam  

Deze hulp kan ook specifiek uit de religieuze gemeenschap komen. Lieke (conversie naar islam) was 

aangesloten bij de moskee in Antwerpen. Naast les kon ze hier ook terecht voor meer psychologische 

begeleiding, iets wat haar veel deugd heeft gedaan: “Dat is een periode dat ik nooit ga vergeten. Die 

hadden niet meer kunnen doen. Die hebben mij echt veilig doen voelen, alles gewoon.”. Wij hebben 

tevens gesproken met een voormalig imam, aangesloten bij diezelfde moskee. Tijdens zijn actieve 
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jaren daar was er een project opgesteld waarbij psychologen, op vrijwillige basis, samenwerkte met 

de moskee. Mensen konden hierdoor met zingevingsvragen komen bij iemand die ze vertrouwden, de 

imam, maar konden indien nodig op een laagdrempelige manier doorverwezen worden.  

 

Daarnaast worden de respondenten bijvoorbeeld ook door christelijke studentenverenigingen, de 

parochiale dienst of andere jongerengroepen geholpen. Ook bij de religieuze leiders van de 

gemeenschap kan men vaak terecht. Bij Aaron (conversie naar christendom, 33) is dit zo laagdrempelig 

dat hij via SMS een afspraak kan maken: “Een keer heb ik is een afspraak gemaakt per mail andere keer 

per sms. […] En ze zijn altijd heel behulpzaam. Ze zijn altijd bereid om te helpen, en proberen altijd een 

zo goed mogelijk antwoord te geven.” Beide voorbeelden gaan over conversie, waarbij men kan 

argumenteren dat het logisch is dat men terecht kan bij een religieuze gemeenschap. Maar er zijn ook 

respondenten die in christelijke jongerenorganisaties hun twijfels vrij konden aankaarten, zoals 

geïllustreerd door onderstaand voorbeeld:  

“Ja, ik heb daar nooit een blad voor de mond gehouden en dat was allemaal ok. [..] Goh, ja dat 

heeft geholpen. Ik bedoel het is altijd goed om met mensen te praten. Maar als je dat met 

vreemden doet, in een goed georganiseerd groepje met respect voor elkaar denk ik dat dat 

altijd een meerwaarde is. Je begrijpt de andere zijn standpunten. Dat vond ik wel waardevol, ja 

zeker.” - Tijl, deconversie van christendom  

Tazim (deconversie van islam) kon terecht bij een organisatie die vluchtelingen samenbrengt, ongeacht 

hun geloof. Het was zeer aangenaam voor hem om een iftar te kunnen meemaken in België, wat vaak 

een moment van samenzijn is, zonder dat hij beoordeeld werd over niet geloven:  

“Globe Aroma, de organisatie waar ik je over vertelde, die van kunst voor vluchtelingen. Zij 

deden een keer een iftar tijdens de ramadan, de ramadan van dit jaar in april. En dit was erg 

fijn. Er waren moslims en ongelovigen, ik was zelfs aan het roken buiten met een vriend en 

andere mensen waren voor de iftar aan het koken. Het was supermooi. Want iedereen 

respecteerde elkaar: moslims, ongelovigen, misschien zelfs christenen. Het was echt heel fijn. 

Ik vond het echt leuk.” * 

Een laatste voorbeeld van hulpverlening via vrijwilligersorganisaties zijn zelfhulporganisaties opgericht 

door ervaringsdeskundigen. Hier hebben twee respondenten gebruik van gemaakt. Gezien dit 

uitgebouwd is door mensen die het proces zelf hebben meegemaakt, kan een mogelijk nadeel zijn dat 

de hulpverleners zelf nog sterk emotioneel betrokken zijn in hun proces en er weinig (professionele) 

afstand van kunnen nemen. Zo had Oscar het gevoel dat mensen hier meer naartoe kwamen om te 

klagen in plaats van te ondersteunen. Daarnaast kon hij zich niet helemaal vinden in de politieke 

ideologie van de groep:  

“Ge komt ene keer om de zoveel maanden samen en dan heb je een paar uur de tijd om met 

andere mensen te spreken, dus echt emotioneel dingen verwerken enzo… ja, daar is niet echt 

een kans om via die groep emotioneel te verwerken. Je zit daar een paar uur samen, uit uw 

frustraties en dan ga je weer naar huis. Snap je? […] Ja, daar wordt toch wel heel openlijk 

gesympathiseerd met Vlaams Belang enzo. Dus ik ben daar wel een paar keer naartoe geweest, 

maar ik zat daar toch wel niet helemaal op mijn gemak.” – Oscar, deconversie van islam  
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In contact treden met gelijkgezinden kan echter ook voordelen opleveren. Achraf was bijvoorbeeld 

aangetrokken over het gemeenschapsgevoel dat hij in zo’n groep ervaart. Dit deed hem denken aan 

een moskee. Daarnaast voelde dit voor hem als een ‘safe space’ om zaken te bespreken zonder 

oordeel. Hoewel hij aangaf hier niet wekelijks nood aan te hebben, vond hij het wel jammer dat de 

organisatie wat stillag tijdens de coronapandemie:  

“Ja, dan zie je mensen die je ‘mindset’ delen. Dan zie je ook normale mensen die gewoon 

afstand hebben genomen van hun religie en die gewoon willen beschouwd worden als mens en 

niet ‘gejudged’ [veroordeeld] worden door de maatschappij of door een bepaalde religie. Dan 

zie je die daar zo openbloeien en praten. Die broederschap he, zoals ze van de moskee zeggen. 

Ja, dat was een goede meeting en dat was fijn. […] Ja, door Covid waren er dan geen meetings. 

Wat ze wel konden doen is zoom meetings organiseren of buiten iets organiseren.” – Achraf, 

deconversie van islam  

Wij hebben ook gesproken met oprichters van dergelijke organisaties. Een organisatie erkent zelf ook 

dat zij, door beperkte middelen, stillagen tijdens de coronapandemie. Het was niet mogelijk om samen 

te komen en verdere alternatieven werden niet uitgewerkt. Het gaat hier immers ook om vrijwilligers, 

die zaken in hun vrije tijd moeten organiseren. Zij zouden dan ook, naar eigen zeggen, gebaat zijn bij 

meer ondersteuning in de vorm van mankracht. Een andere organisatie, gericht op ‘ex-joden’, helpt 

enkel nog onrechtstreeks. Zij hadden niet de middelen hun werking te laten blijven draaien voor een 

algemeen publiek. Hoewel zij wel interesse hebben om dit terug uit te breiden, zijn zij van mening dat 

dit enkel ondersteund kan worden door ervaringsdeskundigen. Voor hen ligt het probleem dus niet zo 

zeer bij financiële middelen, maar eerder gebrek aan juiste mankracht.  

Een andere vorm van hulpverlening zijn online groeperingen, zoals forums en Facebookgroepen. 

Voornamelijk respondenten die een deconversieproces doorgaan maken hier gebruik van. Hierbij is 

het voor hen belangrijk dan hun anonimiteit verzekerd wordt. Daarom had Rayi bijvoorbeeld een alias 

verzonnen:  

“Ik werd geen lid, want ik was bang dat iemand anders zou zien dat ik lid werd van deze groep. 

Dus, stom genoeg, maakte ik een nep profiel. Met een erg religieuze naam, Ahmed Ali, en werd 

ik lid van die groep. Ze lieten niet iedereen makkelijk binnen, wat ik fijn vond voor de privacy.” 

– Rayi, deconversie van islam* 

Respondenten gebruiken dit voornamelijk om de verhalen en ervaringen van anderen te lezen en 

eventueel inspiratie op te doen voor hun eigen proces.  

Daarnaast zijn er ook respondenten die geen hulpverlening gebruikt hebben. Bij ongeveer een kwart 

was dit omdat ze geen nood hadden aan hulpverlening. Het gaat hierbij om respondenten die zowel 

een conversie- als deconversieproces hebben doorlopen naar en vanuit verschillende religies. Wellicht 

heeft de keuze om geen hulp te zoeken hier iets mee te maken. Verschillende respondenten geven 

aan dat hulp zoeken sowieso een persoonlijke keuze is:  

“Ik denk dat dat gewoon afhangt van persoon tot persoon. Ik heb mijn kennis gezocht in 

lezingen en boekjes enzo. En er zijn natuurlijk mensen die naar een persoon gaan, naar de imam 

gaan en daar uren mee spreken. Hangt echt af van persoon tot persoon, maar dat was voor mij 

niet het geval.” – Nora, conversie naar islam  
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“Ik was mentaal bijna altijd redelijk oké. Ik vond niet dat ik het nodig had.” – Michiel, 

deconversie van jodendom  

Het komt ook voor dat respondenten wel nood hebben aan hulpverlening, maar geen weet hebben 

van gepaste organisaties:  

“If I seek for any help? No, because I think it is such an unknown thing. I don’t think I would 

have known to reach out for help.” – Linde, deconversie van christendom  

Respondenten die wél hulpverlening hebben gehad, gaven ook aan dat hier een grote zoektocht aan 

vooraf ging. Het bestaande aanbod is volgens hen nog niet voldoende bekend.  

6.7.2. ‘Ideale’ hulpverlening  

Tijdens de interviews werd er bij de respondenten afgetoetst hoe zij ideale hulpverlening zouden 

vormgeven en waar ze zelf nood aan hebben of hadden. Een eerste visie was om de bestaande 

hulpverlening te versterken. Michiel had, nadat hij zijn Joodse gemeenschap verlaten, geen erkend 

diploma. Toen hij zich aansloot bij de VDAB kreeg hij altijd fysieke arbeid aangeboden. Pas toen hij zijn 

vrouw leerde kennen kwam hij erachter dat hij zich kon bijscholen via CVO. Hij is op basis van zijn 

ervaring, van mening dat de VDAB het potentieel van mensen onvoldoende in kaart brengt, noch 

optimaal benut in zijn advies:  

“Ik denk zeer zeker, mocht ik 19 zijn geweest en er kwam echt een sociaal werker, ik zou niet 

weten hoe ik die moet aanvragen. Maar moest ik me af en toe.. ik denk dat ik ook jong was, en 

ik ging bij de VDAB, en ik denk ik heb twee à drie ‘interimjobkes’ gedaan, gewoon wekelijks. En 

via via interim of VDAB. En zou er daar iemand zijn geweest van dat gevoel dat ik volledig 

verloren ben economisch of.. toen zelfs een beetje sociaal, dat iemand zegt: ‘Ja, misschien 

kunnen wij u begeleiden’. Maar zo echt iemand die verstaat waar je een beetje vandaan komt, 

en zegt wij kunnen een traject.. maar niet altijd.. er wordt misschien altijd gezocht voor iemand 

gewoon in de bouw of zoiets. Want als ge ook veel mensen dat misschien meer kunnen doen, 

maar dan zeggen: ‘Ja, die zal wel goed zijn in de bouw of elektricien’, misschien staat er wel 

een advocaat, die moet gewoon een paar jaar er in zitten. Of misschien is dat een goed dokter 

zelfs, wie weet. Ik zeg maar.. Ja dat vind ik.. toen ik in de VDAB binnenstapte, dat was altijd 

van.. altijd iets fysisch werken hé. Dat was altijd in die traject.” – Michiel, deconversie van 

jodendom  

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat bestaande hulpverlening niet altijd even religie- en 

cultuursensitief is (Saeys, 2021; Achahchah et al., 2020). Achraf haalt ook aan dat hulpverleners 

bekend moeten zijn met deze specifieke problematiek, alvorens er gepast hulp gegeven kan worden:  

“Een psycholoog of sociaal werker, maar die moet ook al die problematiek weten. Ook als 

autochtoon met een nuchtere mind set weten wat er allemaal gebeurt. Dat die op de hoogte 

is. Dus dat ze dat kan linken enzo.” – Achraf, deconversie van islam  

Voor anderen is het bestaande aanbod aan bijscholing van hulpverleners niet voldoende. Uit de 

interviews bleek dat zij eerder zouden inzetten op diversiteit omdat ze niet denken dat iemand hen 

zou begrijpen als ze niet weten waar de respondenten vandaan komen.  
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“Want als ik nu bijvoorbeeld ga moet het ook iemand zijn die Turks is liefst of een andere 

afkomst ofzo, omdat ik zoiets heb van die gaat me toch wel meer begrijpen. Dus diversiteit 

inzetten.” – Sedat, deconversie van islam  

“Ik denk niet dat als ik kom van ‘hallo, ik ben moslim geworden en islamofobie’ en ik ga naar 

Janneke toe en Janneke is hulpverlener en wil me heel graag helpen, but she doesn’t know what 

I’m talking about. Zij weet niet wat ik meemaak. Wat kan zij doen? Een luisterend oor bieden? 

Proberen mij niet te judgen? En dan let me go on my way.” – Ariadne, conversie naar islam  

Een andere vorm van hulpverlening die veel werd aangehaald is het opzetten van een praat- of 

lotgenotengroep. Respondenten die een deconversie hebben meegemaakt, hebben hier nood aan, 

omdat mensen met gelijkaardige ervaringen hen beter zouden begrijpen. Elizabeth denkt bijvoorbeeld 

niet dat haar vrienden haar zouden begrijpen. Maar ook mensen die een conversie doorgaan zijn 

zouden graag ervaringen delen met andere gelovigen, zoals Nora illustreert.  

“Because if you even speak to friends who are very open minded, they can’t understand what 

is the problem or what you’ve been through. Not possible. You have to speak with someone 

who really had the same story.” – Elizabeth, deconversie van jodendom 

“Een praatgroepje bijvoorbeeld. Waar iedereen een beetje zijn kennis en ervaringen kan delen. 

Vooral dat. Dat is zowat het eerste waar ik aan kan denken.” – Nora, conversie naar islam  

Door de voormalig Joodse respondenten die hun gemeenschap hebben verlaten, wordt ook een 

‘Centrum voor religieverlaters’ gesuggereerd. Een plek waar men terecht kan als men volledig 

opnieuw moet beginnen:  

“I think it can be good to have a center for all the religions maybe. For someone who wants to 

go out. It’s like extreme religion. Because if they don’t have someone to live for the first weeks, 

they don’t have clothes, they don’t have a job. It can be an association or center to help for the 

first few weeks when you just got out. Because you lose your family, your job, your friends and 

everything.” – Elizabeth, deconversie van jodendom  

“En heel veel inlichtingen geven, heel veel workshops, heel veel praten. Helpen en ook 

doorverwijzen. Er is zoveel hulp die aangeboden kan worden, maar waar ze niet van weten. Ze 

zijn aan het overleven. Ze hebben geen tijd, ze weten niet hoe en wat. Gewoon inlichtingen.” – 

Arion, deconversie van jodendom  

Er zijn enkele zaken waarmee rekening gehouden moet worden wanneer men een vorm van 

hulpverlening aanbiedt. Er wordt door de respondenten aangehaald dat er de nodige discretie moet 

zijn, maar men tegelijkertijd toegankelijkheid moet uitstralen.  

Want ik weet ook niet wat er allemaal bestaat. Dus misschien meer kenbaar maken. Door meer 

middelen daarin te steken. En rekening houden met dat het discreet moet zijn, maar toch nog 

mensen … alle waar je jezelf ziet – Sedat, deconversie van islam 

Yusra lijkt het een goed idee om online hulpverlening meer te promoten, aangezien dit 

laagdrempeliger en anoniem is:  

Maar ik denk een organisatie dat online ook echt heel aanwezig is. Omdat daar doorbreek je 

ten eerste al het taboe. […] Maar ik denk dat als er een hele publieke pagina zou zijn of een 
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website of iets dat echt gepromoot kan worden. Gewoon het zeggen is gewoon al een zot idee 

he. Zo een ex-moslimpagina promoten of een pagina dat het echt toelaat voor mensen om het 

bespreekbaar te maken dat je van religie wil afstappen. Niet enkel Islam, want ik ken ook joden 

dat van hun religie willen afstappen, wat ook gewoon bijna onmogelijk is […] Maar ik denk dat 

online echt al veel ... dat die mensen ook te contacteren zijn. Als er dan een kantoor zou zijn dat 

je echt naar toe kan gaan om mee te praten, of die willen online videochatten ofzo. Want ik 

denk dat het wel belangrijk dat je dat gevoel van afstand nog een beetje kunt bewaren in het 

begin. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ook omdat je zelf nog niet zeker bent en ook het 

komt met heel veel schaamte. Je wil niet naar een kantoor gaan waarvan iedereen weet van 

ah die gaat afvallig zijn. Ook omdat het voor sommige mensen echt een gevaar is voor hun 

familiesituatie of hun reputatie ofzo allemaal. Dus dat dat wel zo’n beetje anoniem kan 

gebeuren. – Yusra, deconversie van islam  

Na online hulpverlening zou de stap tot fysieke hulpverlening gezet kunnen worden, wanneer de 

vertrouwensband meer opgebouwd is.  

6.7.3. Preventieve maatregelen  

Tot slot halen de respondenten ook enkele preventieve maatregelen aan, die de intensiteit van het 

proces zouden kunnen verminderen. Aanpassingen aan het schoolcurriculum, en in het bijzonder de 

levensbeschouwelijke vakken, worden vaak genoemd door de respondenten. Hoe dit precies moet 

ingevuld worden verschilt doorheen de interviews, maar zowel gelovige als niet gelovige respondenten 

zijn het erover eens dat de huidige invulling niet werkt. Verschillende zaken werden in de interviews 

vermeld. Er werd geopperd geen enkele vorm van religie meer op school aan te bieden, of om het 

aan te leren als een filosofie. Andere suggesties zijn het aanbieden van een pluralistisch vak, waar alle 

religies aan bod kunnen komen, of religie meer holistisch implementeren. Men zou ook meer 

flexibiliteit kunnen hanteren op school om te wisselen tussen de reeds aangeboden godsdienstlessen. 

Een andere optie die naar voor geschoven wordt is het algemeen vak ‘Levensbeschouwing, Ethiek en 

Filosofie’ (LEF) in te voeren op school. Hieronder volgen enkele citaten die bovenstaande 

veranderingen verder staven:  

“Voor mij moet het zelfs niet over godsdienst of levensbeschouwing te gaan. Met de nieuwe 

leerplannen heb je nu burgerschap dat ingevoerd wordt, dus ik zou eerder zoiets zien. Hoe ben 

je een goed mens, wat zijn je rechten en plichten, hoe ben je een goede burger, zo'n dingen.” – 

Sanna, deconversie van christendom  

“In het algemeen denk ik dat religieuze filosofieën precies zo aangeleerd moeten worden, als 

een filosofie. Een manier van denken, niet als feiten”. – Rayi, deconversie van islam* 

“Ja.. Ik denk dat, een controversiële mening dat ik nu ga zeggen, maar ik denk dat alle zedenleer 

godsdienst islamitische godsdienst .. allemaal weg zou moeten vallen en er eigenlijk 1 vak zou 

moeten zijn dat, daar sowieso op inspeelt. Dus op allemaal. Want heel vaak hebben wij een 

onbegrip.” – Didier, conversie naar christendom  

“Geloof, als je kiest voor een katholieke school dan moet je geloof gewoon meer als iets 

holistisch zien aan uw curriculum. Niet gewoon 2 uurtjes godsdienst, maar meer hoe verhoudt 

wiskunde zich tegenover geloof of tijdens Frans ofzo, dat je dan eens gaat praten over de Franse 

revolutie. Niet per se puur katholiek ofzo, maar dat je mensen leert denken over 
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levensbeschouwingen op een actieve manier niet gewoon in het vak Godsdienst. Dat zou wel 

een meerwaarde zijn denk ik.” – Theo, conversie naar christendom 

“Ik denk op school… wat ik fijn zou vinden, en ik heb me laten vertellen maar weet niet of dat 

zo is, dat dat soms wordt gedaan is dat je een week katholieke godsdienst kunt volgen, een 

week islam, een week jodendom,… dat je zo kunt switchen en een beetje van alles kan proeven. 

Zonder dat je per se moet binden aan 1 ding, maar dat je eigenlijk in aanmerking komt met 

verschillende strekkingen.“ Liam, naar islam  

“Ik denk dat dat gewoon beter… misschien moeten we gewoon godsdienst niet meer hebben 

en gewoon het vak LEF hebben. Daar wordt dat ook in besproken dat is gewoon 

levensbeschouwing, ethiek en filosofie en dat is gewoon heel breed hé. Dan bespreek je ook 

gewoon taboe onderwerpen, dat is eerder filosofische vragen maar ook een beetje religieus, 

maar dan ga je niet specifiek focussen op één religie” – Sedat, deconversie van islam  

Wat tevens wordt aangehaald is de nood om te sensibiliseren, normaliseren en taboes te doorbreken. 

In geval van deconversie, hebben de respondenten het gevoel dat er weinig gesproken wordt over de 

druk van opgroeien in een religieus gezin. Zoals geïllustreerd door Naim:  

“Misschien dat scholen of de maatschappij er meer bewust van zijn, van hoe moeilijk dat dat is 

voor zo’n mensen. Om ouders te hebben en heel moslim gezin, hoe moeilijk dat is om dat te 

uiten en hoe een groot taboe dat is. Ik denk niet dat de maatschappij daar bewust van is. “ – 

Naim, deconversie van islam  

Daarnaast zou het voor hen een hulp zijn geweest mochten ze meer weet hebben waar men precies 

terecht kan, zodat ze niet het gevoel hebben alleen te zijn met hun vragen. Inara stelt daarom een 

sensibiliseringscampagne voor:  

“Ik denk, ja iets van sensibilisering. Omdat ik ook wel, zeker de laatste jaren, maatschappij is 

super multicultureel geworden. Ik heb ook met jongeren samengewerkt op mijn stage, ook 

moslimjongeren, jongeren met een migratieachtergrond, die dat in de maatschappij komen dat 

totaal anders is dan ze gewoon waren en ik denk dat er heel veel van hun ongeveer hetzelfde 

proces gaan meemaken van ‘goh, waar hoor ik nu eigenlijk bij?’ en dat die ook weten dat ze 

daar mee bij iemand terecht kunnen. Want ik heb dat toen vooral zelf moeten zoeken. Ik wist 

totaal niet van campagnes of flyers of folders of wat dan ook. Ik weet niet of dat de voorbije 

jaren gebeterd is of niet, maar ik denk dat sensibilisering wel een stap in de goede richting is.” 

– Inara, deconversie van islam  

Aansluitend stelt Yusra dat het maatschappelijk debat veelal gaat over het kunnen uiten van je religie. 

Hoewel ze dit een goede zaak vindt, is ze van mening dat hiertegenover moet staan dat het ook perfect 

mogelijk is als je ervoor kiest niet meer religieus te zijn:  

“Dus er moet wel absoluut beleid zijn om ook de acceptatie van geloof te maken. Maar ik denk 

door dat constant te promoten en helemaal geen tegenhanger hebben, dus het bijna 

onmogelijk maken om af te stappen van religie. Of dat bespreekbaar te maken. Als je maar 1 

zaak bespreekbaar maakt, enkel het uiten van religie en niks aan de andere kant daartegenover 

stelt dan heb ik het wel moeilijk. Omdat ik zoiets heb van allebei is moeilijk. Dus ik snap dat 

voor iemand dat de eerste keer een hoofddoek draagt en die gaat naar het werk dat dat heel 

moeilijk is. Maar ik denk dat het even moeilijk is voor iemand die altijd een hoofddoek heeft 
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gedragen en die gaat voor de eerst keer naar het werk zonder hoofddoek.” – Yusra, deconversie 

van islam  

Wanneer het gaat om een conversie, wordt door de respondenten ook aangegeven dat het thema van 

religie meer genormaliseerd zou moeten worden in de samenleving:  

“Ik denk dat er een soort normalisatie moet komen van religie in het algemeen al. Dat als 

eerste. Dat het niet iets vreemd mag lijken. Dus ook op scholen dat het wordt meegegeven van 

je hebt nu eenmaal mensen die geloven en niet geloven en daar zijn geen goede of slechte in.” 

– Seppe, conversie naar islam  

Doorheen de interviews zijn de meningen verdeeld over de nood aan meer of minder 

overheidscontrole. Enerzijds heb je een groep respondenten die voorstander is van scheiding van kerk 

en staat, en dus zo weinig mogelijk politieke inmenging:  

“Ik denk wat de politiek moet doen, is zich niet bemoeien met mensen en hun religie. Simple as 

that. De politiek moet mensen vrijlaten. Er is hier in dit land een scheiding van kerk en staat.” 

– Ariadne, conversie naar islam 

“Ik denk niet dat politieker per se iets moeten organiseren. Ik denk dat dat eerder uit de mensen 

zelf komt, die dat zelf hebben meegemaakt. Ja. Ik weet niet, wat mag een regering doen op 

zo’n vlak? In een seculiere maatschappij moeten die daar niks mee te maken hebben.” – Naim, 

deconversie van islam 

Een ander deel van de respondenten zou daarentegen juist wel graag meer overheidscontrole 

ervaren. Tim heeft er bijvoorbeeld geen probleem mee dat er subsidies worden gegeven aan de 

erkende erediensten, maar hij wil hierbij wel dat er een duidelijk overzicht van wat er met dit geld 

gebeurt:  

“Je kunt niet langs de ene kant zeggen we hebben UNIA en gelijke kansen, maar langs de andere 

kant laten we toe dat een Katholieke Kerk zegt met Vlaamse subsidies, die en die en die mensen 

zijn uitgesloten. Dat mag dan niet. Je kan wel zeggen uitgesloten van de eredienst, want dat is 

uw VZW. Maar als je zegt we zijn een VZW en we geven aan minder bedeelde, maar we geven 

alleen maar hulp als die vorige week in de mis zaten? Ja, dat gaat niet. Dus als dat overzicht er 

is, doet iedereen maar op.” – Tim, deconversie van christendom 

Alexander haalt aan dat er op joodse scholen meer controle zou moeten zijn over het lessenpakket. 

Want hoewel hij een voorstander is van religie op school, vindt hij dat hierin meer een 

wetenschappelijke visie gehanteerd moet worden:  

“Ik denk dat het goed is dat de overheid zich mengt in het schoolsysteem. Want ik denk als je 

ideeën geeft aan kinderen, over hoe de natuur werkt, op zen minst zou ik gewaardeerd hebben, 

toen ik jonger was, dat ik meer informatie zou hebben. Dit is een kritiek dat ik heb op mijn 

gemeenschap, dat in sommige gemeenschappen, sommige scholen, kiezen ze ervoor dit niet te 

doen. Kinderen niet de vrijheid geven om de beschikbare informatie te krijgen.” – Alexander, 

deconversie van jodendom* 

Tot slot werd als preventieve maatregel voorgesteld om geloofsgemeenschappen meer te laten 

samenwerken, zowel met elkaar als met de overheid. Berra stelt bijvoorbeeld voor om een 

samenwerking aan te gaan met moskeeën, aangezien onwetendheid enkel islamofobie en op zijn beurt 
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radicalisering in de hand werkt. Daarnaast is ze het niet altijd eens met wat er in een moskee gepredikt 

wordt, aangezien dit naar haar mening enkel voor meer verdeeldheid zorgt:  

“Ook in contact komen met de moskeeën en samen werken met de geleerden daar, en er samen 

mee werken. Want dat is goed voor beide kanten. We hebben er niks aan dat er aan de ene 

kant islam haat is en aan de andere kant extreme moslims gecreëerd worden daardoor. Dat is 

totaal niet relevant. En ook de mensen die in een moskee werken, de imams ook. Ik ben vroeger 

vaak naar de moskee geweest. Er is ook een polarisatie langs die kant. Het is niet alleen langs 

de politici, want daar wordt ook gezegd van je mag geen kerstmis vieren anders ben je een van 

hen. Maar kijk meneer we wonen hier. We moeten ons op de een of andere manier, op een dag, 

aanpassen. Het integratieproces komt er door in de problemen.” – Berra, deconversie van islam  

Bovenstaand voorbeeld ging over een samenwerking met de overheid, maar ook interreligieuze 

dialogen tussen de gemeenschappen worden aangehaald doorheen de interviews:  

“Gewoon zeggen van kijk de Katholieke Kerk, het EMB, het Israëlisch Consistorie in Antwerpen. 

Kom eens alle drie samen en we gaan iets rond interreligieus dialoog doen en dat is een 

Vlaamse academische dag en professoren en leerkrachten kunnen naar die dialoog luisteren, 

en zij kunnen dat dan op hun beurt aan hun leerlingen uitleggen. Dat is al een goed begin hé.” 

– Seppe, conversie naar islam  

Seppe stelt voor om enkele erkende religies samen in gesprek te brengen, wat op zijn beurt weer kan 

overgebracht worden aan jongeren.  

 

7. Conclusie  
7.1. Resultaten  

In dit onderdeel worden de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van de bevindingen van de 

respondenten, en de input van de experten en organisaties.  

7.1.1. Ervaringen bij (de)conversieprocessen en evolutie over tijd 

De eerste onderzoeksvraag luidt: ‘Wat zijn de (positieve en negatieve) ervaringen bij 

(de)conversieprocessen van religie of levensbeschouwing en hoe deze ervaringen evolueerden 

gedurende dit proces?’. Alvorens dieper in te gaan op de ervaringen, is het essentieel de aanleidingen 

te bespreken die een (de)conversieproces in gang kunnen zetten. De aanleidingen, die genoemd 

worden door de respondenten, trachten we te plaatsen in de twee heersende paradigma’s in de 

academische literatuur: het klassieke en hedendaagse paradigma (Granqvist, 2003). Als we een 

opdeling maken van de motieven van onze respondenten, kunnen deze grofweg opgedeeld worden in 

de volgende categorieën: ‘adolescentie’, ‘moeilijke periodes’, ‘omgevingsfactoren’ en ‘geloof op 

zich’. Het klassieke paradigma stelt dat (de)conversie voortkomt uit een crisismoment, met harde 

breuken en intense gevolgen, terwijl het hedendaagse paradigma (de)conversie eerder als een 

gradueel proces ziet dat niet per se ingrijpend moet zijn (Granqvist, 2003). Respondenten die zaken in 

vraag beginnen te stellen doorheen hun adolescentie of na moeilijke periodes sluiten meer aan bij 

de bevindingen uit het klassieke paradigma. Ze beleven crisismomenten en keren zich vaak af van hun 

directe sociale omgeving. Maar we zagen ook dat omgevingsfactoren zoals sterke sociale netwerken, 

of de bespreekbaarheid van religieuze kwesties vaak een gradueel proces in gang zet (wat beter 

aansluit bij het hedendaagse paradigma). Van het hedendaagse paradigma kan men ook leren dat 

(de)conversie processen worden geschapen door actieve subjecten op zoek naar betekenisgeving, en 
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dat men hun actieve zoektocht naar zingeving mee in rekening moet nemen (Granqvist, 2003; Streib 

& Keller, 2004).  

Om de ervaringen te beschrijven maken we een onderscheid tussen conversie en deconversie, 

aangezien deze twee processen sterk van elkaar verschillen wat betreft beleving en ervaring. De 

positieve ervaringen bij deconversie die in dit onderzoek werden gevonden gaan vooral over 

gevoelens van vrijheid, opluchting en trots. De negatieve ervaringen daarentegen zijn erg 

uiteenlopend: men blijft de behoefte houden om te geloven, vaak moet men een nieuw leven 

opbouwen, ervaart men gevoelens van boosheid, angst en verdriet, en is men bang voor reacties, 

wat dan weer aanleiding geeft tot een leven van een dubbelleven. De zoektocht naar zingeving, met 

name vragen over het hiernamaals is iets wat aanwezig blijft onder de respondenten. Dit is daarom 

niet altijd even prominent aanwezig, maar vooral merkbaar tijdens de moeilijke momenten. De sterke 

emoties die respondenten ervaren nemen meestal wel af in de loop van het proces. Ze voelen ze zich 

in begin sterk verraden, aangezien ze een groot deel van hun leven in iets geloofden wat plots wegvalt. 

Dit resulteert aanvankelijk geregeld in een gevoel van boosheid en woede, wat zich vaak uit in een 

duidelijke afscheiding van hun directe sociale omgeving. Vaak ervaren respondenten dat de intensiteit 

van deze gevoelens afneemt en ze een meer gematigde visie ontwikkelen over hun geloof. Bijna alle 

respondenten die opluchting voelden, hadden hieraan voorafgaand gevoelens van woede, angst, 

ongerustheid en frustraties die eerst moesten wegebben. Angst voor reacties en het eventueel leiden 

van een dubbelleven blijft vaak nog aanwezig. Veel respondenten die hun deconversie niet delen met 

anderen (vaak gezinsleden), zijn ook niet van plan om dit in de toekomst te doen. Dit wordt als een 

onnodig conflict beschouwd. Dit is in lijn met onderzoek van Sidlo (2016) betreft voormalige moslims 

in Jordanië. Wat echter niet als beweegreden in dit onderzoek werd teruggevonden, is dat de 

respondenten hun proces niet delen uit angst voor hun ‘lijf en leden” of fysieke aanvallen.  

Positieve ervaringen die werden teruggevonden bij conversie zijn: gevoelens van opluchting en rust, 

het collectieve aspect en beter omgaan met rouwverwerking. De opluchting en rust die ze 

gewaarworden, kan voortkomen uit het feit dat ze al langer twijfelden en een keuze voor zichzelf 

hebben gemaakt. Maar er is evengoed kalmte die ze vinden in het geloof na een moeilijke periode. De 

negatieve ervaringen zijn voornamelijk terug te vinden in de reacties van anderen. Deze zijn vaak 

negatief, over alle geloofsgemeenschappen heen. Dit komt meestal voort uit angst of onbegrip. Maar 

ook de negatieve reacties vlakken veelal uit, zeker in de dichte omgeving, althans wanneer men geen 

drastische veranderingen opmerkt na de conversie. Negatieve reacties van vreemden en de 

samenleving blijven wel aanwezig. Respondenten vinden hiervoor een oplossing door zich te omringen 

met een netwerk dat open staat voor hun keuze.  

7.1.2. Drempels en facilitatoren 

De tweede onderzoeksvraag luidt: ‘Welke drempels en faciliterende factoren ervaart men voor, tijdens 

en na deze processen?’. Om deze vraag te beantwoorden maken we een onderscheid tussen de 

‘hinderlijke’ en ‘faciliterende’ factoren.  

Hinderlijke factoren  

Op macroniveau kan, zoals verwacht op basis van eerdere bevindingen (zie Özyürek, 2008), 

discriminatie, stigmatisering of (negatieve) stereotypen een negatieve invloed hebben op een 

(de)conversieproces. In geval van conversie ervaren respondenten die zich tot de islam aansluiten vaak 

ook islamofobie. Dit uit zich in negatieve reacties van hun netwerk, maar bijvoorbeeld ook in uitsluiting 

op de woonmarkt. Het niet mogen dragen van een hoofddoek wordt ook als storend ervaren. Wanneer 
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er conversie naar het christendom plaatsvindt, ondervinden respondenten vaak stereotypering, zoals 

het label krijgen ‘dom’ of ‘achtergesteld’ te zijn omdat men gelooft. Deze groep van bekeerlingen 

ervaren dat er nog weinig "religie" is in de samenleving. En als het christendom dan toch een 

gespreksonderwerp is, dan ervaren respondenten vaak dat ze, ongewild, in debat moeten treden over 

misstappen van de Katholieke Kerk. Een tevens genoemde drempel die de respondenten aanhaalden 

is dat er verwacht wordt dat zij een positie innemen tegen hun voormalige religie. In lijn met de 

bevindingen van Vliek (2020) voelen respondenten die niet langer het islamitische geloof aanhangen 

dat ze als pion worden gebruikt om de agenda van extreemrechtse partijen te bekrachtigen.  

Op mesoniveau bleek uit de interviews dat de verwachtingen van de religieuze gemeenschap ook een 

invloed hebben op de beleving van de respondenten. De enkele respondenten die geconverteerd zijn 

naar het jodendom, gaven aan dat het jodendom bekering absoluut niet aanmoedigt, wat hun proces 

bemoeilijkt of zelfs stopzet. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van Yang en Abel (2014) 

betreffende de strenge intredingsvoorwaarden bij nieuwe bekeerlingen. De respondenten die bekeerd 

zijn naar de islam voelen ook een sterke druk om ‘correct’ te praktiseren. Het is echter niet duidelijk 

of deze druk voortkomt uit het instituut, dan wel vanuit de respondenten zelf. Een hinderlijke factor 

die voormalig islamitische respondenten ervaarden, was dat er in hun religieuze gemeenschap geen 

ruimte was voor vragen. Wanneer zij met twijfels zaten, werd dit snel verworpen zonder ruimte te 

bieden aan hun twijfels. De – verwachte – reacties van het sociale netwerk kunnen tevens hinderlijk 

zijn in een deconversieproces. In geval van deconversie in het jodendom leeft onder vele respondenten 

dat ze hun hele gemeenschap, inclusief vrienden en familie, moeten verlaten. Dit gaat gepaard met 

gevoelens van eenzaamheid, maar ook angst voor het onbekende. Voorgaand onderzoek stelde reeds 

dat de kosten van deconversie veel hoger kunnen zijn dan de verwachte opbrengst, maar dat de drang 

om authentiek en trouw aan zichzelf te zijn de overhand neemt. Dit is zeer duidelijk aanwezig bij 

sommige respondenten die wensen dat ze zouden kunnen terugkeren naar de vroegere situatie, 

omdat dit hun zou leven zou vereenvoudigen, maar die uiteindelijk wel inzien dat dit niet zal gebeuren. 

Daarnaast gaven respondenten, met name bekeerlingen, aan dat zij vaak zeer negatieve reacties 

ervaarden vanuit hun sociaal netwerk. Het komt wel voor dat eens de initiële shock wegebt, acceptatie 

kan plaatsvinden. Dit is tevens in lijn met eerder onderzoek van Alyedreessy (2016).  

Faciliterende factoren  

Hoewel de weinig prominente plaats van religie in de Belgische samenleving hierboven aangehaald is 

als drempel op macroniveau, ondervonden we ook een sterk faciliterende werking van wonen in een 

geseculariseerde maatschappij. Respondenten die het christendom hebben verlaten, doorlopen vaak 

een vrij onbewogen deconversieproces. Dit heeft volgens hen veel te maken met het feit dat religie 

een minder belangrijke plaats heeft in de hedendaagse samenleving. Wat de islam betreft merken de 

tweede- en derde generatie Turkse respondenten ook op dat in hun provincie, Limburg, hun gelovige 

leeftijdsgenoten een seculariseringsproces aan het doorgaan zijn. Dit wordt niet opgemerkt door de 

respondenten van Marokkaanse origine. Deze bevindingen zijn in lijn met voorgaand onderzoek 

(Huijnk, 2018), maar er is nood aan meer onderzoek om hier duidelijker zicht op te krijgen.  

Op mesoniveau werd daarnet het sociaal netwerk als invloedrijke drempel aangehaald. Daartegenover 

stellen wij vast uit de interviews dat een hoge mate van bespreekbaarheid en openheid in het netwerk 

sterk faciliterend kan werken. Zowel bij gelovige als niet-gelovige respondenten wordt dit benoemd. 

De respondenten merken ook geografische verschillen op, waarbij grootsteden als meer ‘open minded’ 

gepercipieerd worden.  
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Op microniveau gaven veel van onze respondenten aan dat ze hun religieuze identiteit tijdens de 

pubertijd/adolescentie in vraag stellen. Dit was een te verwachten bevinding die reeds vaak door 

voorgaand onderzoek bevestigd is (Nowosielski & Bartczuk, 2017; Schnitker et al., 2014). Voor 

sommige respondenten in dit onderzoek worden persoonlijke crisiservaringen aangeduid als 

aanleiding om religieus te worden. Het is ook vaak deze groep van respondenten die veel rust en 

structuur putten uit hun geloof zelf om hun problemen aan te pakken. Dit is opmerkelijk aangezien 

we initieel hadden verwacht dat juist de gemeenschapsfunctie van religie respondenten vaak zou 

aanspreken om te bekeren in tijden van crisis of bij momenten van eenzaamheid. Opvallend is dat de 

groep respondenten die geconfronteerd werden met moeilijkere perioden in hun leven verwezen 

vaker naar de zingevende functie van religie, en niet noodzakelijk naar de gemeenschapsfunctie.  

7.1.3. Nood aan ondersteuning 

De derde vraag die dit onderzoek tracht te beantwoorden luidt: ‘Wat zijn de noden van de betrokken 

personen tijdens deze processen op psychologisch, sociaal en existentieel vlak?’. We maken hierbij een 

onderscheid tussen conversie en deconversie, gezien de noden hierin sterk verschillen.  

Bij conversieprocessen gaven respondenten aan dat het hebben van een ondersteunend sociaal 

netwerk als zeer belangrijk wordt bevonden. De respondenten willen graag in hun keuze 

gerespecteerd worden, maar ook een ‘safe space’ hebben om over religie te praten. Dit wordt meestal 

aangeboden door de religieuze gemeenschap zelf. Desondanks komt eenzaamheid onder 

bekeerlingen wel voor, aangezien het gevoel heerst dat ze nergens echt volledig bij horen. Existentieel 

is de zingevende functie van religie iets wat de respondenten kan aantrekken om te converteren.  

Bij deconversieprocessen, geven respondenten aan dat het veelal belangrijk is om in gesprek te gaan 

met iemand die hen begrijpt. Aangezien ze zich alleen voelen in hun proces, zijn hun psychologische 

en sociale noden sterk met elkaar verstrengeld. Een laagdrempelige praatgroep wordt dan ook vaak 

als een interessante vorm van hulpverlening aangehaald. De nood om met gelijkgezinden in 

conversatie te gaan is sterk, iets wat veelal ingevuld wordt door ervaringen en gesprekspartners op 

het internet te zoeken. Respondenten zoeken hier steun, een plek voor hun vragen en het gevoel niet 

alleen te zijn. Existentieel blijven vragen over de dood terugkomen bij de respondenten. Vooral rond 

rouwverwerking duiken moeilijkheden op.  

7.1.4. Verschillen naar religie of levensbeschouwing 

Een vierde vraag die gesteld wordt is: “Zijn er verschillen tussen de ervaringen tijdens 

(de)conversieprocessen naargelang het type religie of levensbeschouwing waarvan men afstand 

neemt?”. Het grootste verschil vinden we terug tussen respondenten die afstand hebben genomen 

van het jodendom en de andere erkende levensbeschouwingen. Bij de eerste groep, en dan met name 

de joods-orthodoxe gemeenschap, is er namelijk sprake van een sterke breuk. Deze breuk gebeurt 

met de gemeenschap, inclusief vrienden en familie. Een extra complicatie hierbij is dat het hier gaat 

om respondenten die sterk geïsoleerd van de samenleving hebben geleefd. Hierdoor hebben zij in de 

regel geen uitgebreid sociaal netwerk buiten de gemeenschap, zijn zij de Nederlandse taal vaak niet 

volledig machtig, hebben zij weinig kennis van de omgeving en de hulpinstanties en hebben zij 

meestal geen erkend diploma. Dit maakt effectief uitstappen moeilijker, alsook de weg nadat ze de 

beslissing effectief genomen hebben. Hulpverlening voor hen zou daarom meer praktisch van aard 

moeten zijn in de eerste periode. Simultaan hierbij zouden sociale gelegenheden gecreëerd moeten 

worden, waarbij zij hun netwerk kunnen uitbreiden. Berger (2015) vond zeer gelijkaardige resultaten 

wat betreft de ultraorthodoxe gemeenschap in New York. De struikelblokken die worden aangehaald 
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door de respondenten in dit onderzoek, stelt zij ook vast. Berger (2015) onderscheidde verschillende 

coping strategieën die hiervoor gebruikt kunnen worden: compromissen sluiten met familie, 

verhuizen, doen alsof, ‘achterstand inhalen’ en zichzelf opnieuw uitvinden. Dit werd tevens bevestigd 

in de verhalen van de respondenten in dit onderzoek. Wat wel tegenstrijdig is, is dat ‘compromissen 

sluiten met familie’ bij de ultraorthodoxe respondenten uit dit onderzoek niet als coping strategie werd 

genoemd, maar enkel door een respondent uit veel liberalere geloofsgemeenschap.  

Zeer opvallend voor de respondenten die de islam hebben verlaten, is dat zij in de meeste gevallen (11 

van de 13) slechts selectief uitkomen over hun deconversie aan hun omgeving. Voornamelijk de 

gezinsleden worden niet ingelicht over de beslissing. Hier zijn voornamelijk twee redenen voor. De 

eerste is de angst voor de reacties, waarvan ze verwachten dat deze negatief zijn. De tweede is dat ze 

een zekere loyaliteit voelen naar hun ouders, die hen hebben opgevoed met deze religie. De 

respondenten denken dat hun keuze hun ouders mogelijk zouden kwetsen. Dit sluit aan bij de 

bevindingen van Sidlo (2016). Vaak zijn er wel signalen aanwezig dat hun geloof is afgezwakt: ze 

praktiseren minder of benoemen de twijfels die ze hebben. Resoluut uitspreken dat zij ‘ex-moslim’ of 

‘afvallig’ zijn, is vaak een te grote stap. Dit kan tevens te maken hebben met het feit dat respondenten 

ervaren dat er weinig onderscheid gemaakt wordt tussen hun religie, cultuur en traditie. Bovendien 

wordt er ook vaak vermeld dat een binaire kijk waarbij men ‘wel’ of ‘totaal niet’ zou geloven sowieso 

achterhaald is (cf. Vliek, 2019).  

De respondenten die het christendom hebben verlaten ervaren dit, zoals verwacht, veelal als een 

weinig bewogen proces. De reacties van de omgeving zijn dan ook meestal onverschillig. Hier zijn 

echter wel uitzonderingen op te vinden. Respondenten die geëmigreerd zijn uit landen waar religie 

een meer prominente rol heeft, ervaren vaak meer wrevel van hun familie. Een enkele respondent die 

in België is opgegroeid, maar waar de opvoeding sterk katholiek was, ervaart tevens meer tegenreactie 

van zijn familie. We kunnen dus stellen dat de soepelheid van een deconversieproces sterk 

afhankelijk is van de familiale context en de graad van secularisatie in het land waaruit men 

gemigreerd is (indien dat het geval is). Het is ook nuttig om te vermelden dat er enkele respondenten 

zijn die verlangen naar een zekere mate van zingeving in hun leven, waardoor ze zouden verkiezen om 

wel te geloven. Het gaat hier echter wel om een sterke minderheid.  

Tot slot bespreken we diegenen die niet langer ongelovig/vrijzinnig zijn, en met andere woorden 

geconverteerd zijn. Hierin zijn ook verschillen te vinden tussen de religies waarnaar ze bekeren. Zowel 

zij die naar het christendom als naar de islam zijn gegaan ervaren stigmatisering. De invulling hiervan 

is echter anders. Bij de eerste groep voelen de respondenten aan dat mensen hen classificeren als 

‘simpel’ of ‘conservatief’, omdat ze in deze tijden nog een geloof belijden. De tweede groep ervaart 

eerder negatieve reacties voortvloeiend uit angst, en krijgen bijvoorbeeld vaak het stigma dat ze 

zouden ‘radicaliseren’. De selecte groep die tot het jodendom is bekeerd (of de wens heeft dit te doen) 

ervaart vooral problemen met de intreding hiertoe. Eens deze fase voorbij is, ervaart men deze 

ervaring eerder als positief. Een respondent ontving wel gelijkaardige reacties als diegenen die naar de 

islam zijn bekeerd, omdat zij voor haar geloof tevens haar haren bedekt. Aangezien het hier maar om 

twee respondenten gaat, waarbij één zichzelf eerder als cultureel joods ziet, kunnen hier geen harde 

conclusies uit getrokken worden en is dit eerder voer voor bijkomend onderzoek.  
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7.1.5. Gebruikte informatiekanalen 

De vijfde onderzoeksvraag is: ‘Welke informatiekanalen gebruiken betrokkenen ter ondersteuning van 

dergelijke (de)conversieprocessen?’. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende 

kenmerken: via welke kanalen, het soort informatie en de valkuilen.  

Een veelvoorkomend medium dat vernoemd wordt is het internet. Deze digitale informatiewerving 

neemt verschillende vormen aan: webpagina’s, YouTubefilmpjes en online groepen of fora. Het 

verzekert anonimiteit, en is wellicht daarom zo populair onder de respondenten. Dit is vooral het geval 

bij hen die deconverteren. Dit is in lijn met onderzoek van bijvoorbeeld Sidlo (2016) die ook ondervond 

dat men geregeld toevlucht nam tot het internet voor vragen. In geval van conversie benoemen 

respondenten bovenstaande manieren, maar bijkomend ook religieuze boeken of mondelinge 

informatie uit hun religieuze gemeenschap.  

Uit de interviews blijkt dat respondenten vooral inhoudelijke en praktische informatie opzoeken. In 

geval van deconversie zoekt men antwoorden op inhoudelijke vragen over hun religie, of om 

wetenschappelijke argumenten te vinden die de ongeloofwaardigheid van hun geloof staven. In geval 

van conversie zoekt men eerder naar de praktische invulling van de religie, zoals bijvoorbeeld normen 

en waarden, en na te leven regels. Opvallend is dat respondenten weinig zoeken naar meer 

emotionele zaken zoals manieren om te gaan met de reacties van anderen.  

Daarnaast zijn er ook enkele valkuilen of problemen waarop respondenten stuiten. Een eerste 

belangrijke bevinding is dat er te weinig aanbod is van laagdrempelige websites. Sites die wel bestaan 

zijn vaak niet uitnodigend of aantrekkelijk. Daarnaast zijn er vaak ook tegenstrijdige meningen online, 

waardoor het moeilijk is om juiste informatie te vinden. Tot slot misten de respondenten informatieve 

sites die specifiek van toepassing waren op de Belgische context.  

7.1.6. Types organisaties 

De zesde en tevens ook de laatste vraag luidt: ‘Welke type organisaties ondersteunen momenteel 

(de)conversieprocessen en hoe kan hun werking gefaciliteerd of versterkt worden?’.  

Psychologische hulpverlening is een vorm van ondersteuning die de respondenten geregeld 

vermelden. Meestal gaat het dan om respondenten die om verscheidende redenen hulp bij een 

psycholoog zochten, waarbij religie eerder als bijkomende factor was. Een andere variant is 

maatschappelijke assistentie. Dit is voornamelijk voor meer praktische zaken, gericht op het 

aanreiken van handvaten om op eigen kracht te participeren in de maatschappij. Beide van 

bovenstaande voorbeelden zijn reeds bestaande initiatieven die niet specifiek gericht zijn op religie. 

Hierbij stellen wij een aantal drempels vast. Ten eerste ervaren sommige respondenten moeilijkheden 

om hiervoor de nodige stappen te zetten, vooral omwille de angst dat niet-religieuze hulpverleners 

zonder migratieafkomst hen moeilijk zouden kunnen begrijpen. Ten tweede is deze hulp, wanneer 

men wel de stap durft nemen, niet altijd adequaat. Hoewel de intenties goed zijn, zijn deze 

organisaties vaak niet gericht op religieuze of culturele thema’s (Saeys, 2021; Achahchah et al., 2020). 

Het is dus van belang dat er verder geïnvesteerd wordt om hulpverlening hierin te versterken.  

Een tweede type van ondersteuning dat genoemd werd in dit onderzoek zijn vrijwilligersorganisaties 

en hulp uit de religieuze gemeenschap. Het eerste kan bijvoorbeeld een zelfhulpgroep voor ex-

gelovigen zijn, terwijl het tweede bijvoorbeeld kan gaan over een gesprek met een religieuze leider. In 

tegenstelling tot eerdergenoemde voorbeelden is deze manier van hulpverlening wél specifiek gericht 

op religieuze of culturele thema’s. Dit neemt echter niet weg dat hier ook valkuilen bij komen kijken. 
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Ten eerste bleek uit de expertinterviews dat vrijwilligersorganisaties vaak niet over voldoende 

middelen beschikken. Dit merken zij zelf onder de vorm van een personeelstekort. Maar ook de 

respondenten voelen dit, bijvoorbeeld door het gebrek van structuur of het stilvallen van de werking 

tijdens de coronapandemie. Ten tweede is het moeilijk een gebalanceerd evenwicht te behouden 

tussen anonimiteit en toegankelijkheid. Websites met het doel anonimiteit te bewaken hebben vaak 

een weinig uitnodigende uitstraling. Dit wordt als onaantrekkelijk en afschrikkend ervaren voor de 

respondenten. Desondanks dragen zij anonimiteit wel hoog in vaandel. Het is van belang hierin een 

werkend compromis te vinden. Aansluitend hierbij is er ook een groep respondenten die geen weet 

heeft van een hulpverleningsaanbod. Reeds bestaande vrijwilligers- en middenveldorganisaties 

zouden daarom meer moeten inzetten op naambekendheid.  

Tot slot zijn er nog enkele preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om 

(de)conversieprocessen te vergemakkelijken. Sensibiliseren, normaliseren en taboes doorbreken 

worden frequent genoemd door respondenten. Hierbij moet de klemtoon op vrije keuze liggen. Er zou 

de ruimte moeten zijn om onbevooroordeeld een religie te beleven. Even sterk zou er de vrijheid 

moeten zijn om te kunnen uitstappen uit een religie, zonder dat dit gepaard gaat met het label 

‘antireligieus’ te zijn. Wat ook wordt gesuggereerd is om geloofsgemeenschappen meer te laten 

samenwerken, met elkaar, maar evenzeer met de overheid of middenveldorganisaties. Op deze 

manier kan vorig punt betreft normaliseren ook vorm krijgen. Daarnaast komt het vaak naar boven dat 

respondenten vinden dat het systeem waarin het onderwijs vandaag levensbeschouwelijke vakken 

organiseert hervormd moet worden. Dit betekent niet dat religie verwijderd moet worden uit de 

schoolcontext, wel dat objectieve, pluralistische en kritische informatie voor iedereen gegarandeerd 

moet zijn.  

7.2. Suggesties voor toekomstig onderzoek 

Aangezien dit onderzoek een beperkt aantal respondenten omvat, is het niet mogelijk de resultaten te 

generaliseren. Zeker aangezien het aantal respondenten nog kleiner is als men onderverdeelt per 

religie. Zo hadden we te weinig participanten die afstand hebben genomen van het jodendom om te 

kunnen generaliseren voor deze hele groep. Dit was ook niet de bedoeling. Aangezien het gaat om een 

onderzoek waarbij een variatie aan mening en beleving centraal staat, werd ervoor gekozen om een 

kwalitatief onderzoek uit te voeren op basis van semigestructureerde interviews. De steekproef was 

heterogeen, maar heeft weliswaar haar beperkingen. Ten eerste is er een oververtegenwoordiging van 

de provincie Antwerpen. Dit komt deels omdat de Joodse gemeenschap zich hier grotendeels situeert. 

Daarnaast is er ook beroep gedaan op het netwerk van de onderzoeker, zowel sociaal als via 

organisaties, wat zich grotendeels in Antwerpen bevindt. Ten tweede is het overgrote deel van de 

respondenten hoogopgeleid, ondanks dat hier niet op geselecteerd werd. Ten derde waren de 

respondenten vaak van een jonge leeftijdscategorie. Deze bevinding is niet abnormaal gezien 

(de)conversie vaak tijdens de adolescentie plaatsvindt (Nowosielski & Bartczuk, 2017; Schnitker et al., 

2014). Het zou interessant zijn om in een vervolgonderzoek dieper in te zoomen op deze groep om hun 

noden nog meer uitgebreid in kaart te brengen, mogelijks aan de hand van kwantitatieve 

onderzoeksmethoden.  

 

De respondenten werden geselecteerd via een doelgerichte steekproef en een sneeuwbalsteekproef. 

Hierbij werd er vooral beroep gedaan op ‘Facebookgroepen’. Er is meestal niet gezocht in groepen die 

specifiek over ‘geloof’ gaan. Hierdoor valt men niet in de valkuil dat men enkel respondenten bereikt 

die actief bezig zijn met het thema ‘religie’. Het is wel zo dat hierdoor respondenten al over een 
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computer of smartphone moeten beschikken om de oproep te vinden, waardoor mogelijks bepaalde 

gemarginaliseerde groepen niet bereikt werden. Daarnaast konden er in dit onderzoek geen 

vluchtelingen bereikt worden, wat nog extra bemoeilijkt werd door de groei van vluchtelingen uit 

Oekraïne, waardoor hulpverleners die rond deze thema’s werken geen extra ondersteuning konden 

bieden om respondenten te rekruteren. Vervolgonderzoek zou extra kunnen inzetten op deze 

doelgroep, bekijken wat hun ervaringen zijn en onderzoeken of bijvoorbeeld asielcentra hier extra 

ondersteuning voor nodig hebben.  

 

Dit onderzoek legde een sterke focus op de beleving van de respondenten. Dit maakt dat de vragenlijst 

vrij breed was zodat de respondenten de ruimte hadden hun eigen invulling te geven. Hoewel dit een 

voordeel is, heeft dit heeft evenwel als nadeel dat sommige zaken niet altijd voldoende gedetailleerd 

bevraagd werden. Zo gaven respondenten vaak zeer uitgebreide antwoorden in het begin van het 

interview, dat meer peilde naar meningen, en verloren ze soms focus in het tweede deel van het 

onderzoek wanneer de kernvragen gesteld werden. Vervolgonderzoek zou mogelijk minder thema’s 

kunnen behandelen, maar dan wel meer in de diepte. Een andere suggestie is om deconversie en 

conversie los van elkaar te onderzoeken, aangezien dit toch verschillende ervaringen met zich 

meebrengt. Men kan ook opteren om de focus enkel te leggen op een specifieke religie of 

levensbeschouwing, omdat hiertussen verschillen merkbaar zijn (weliswaar zijn er ook gelijkenissen te 

vinden tussen de respondenten van verschillende religies). Een andere tekortkoming van dit onderzoek 

is dat enkel erkende religies bevraagd werden, wat bijvoorbeeld de getuigen van Jehova uitsluit. Men 

kan echter stellen dat verschillen tussen religies niet zo zeer voortkomen uit de invulling van de religie, 

maar meer uit de geslotenheid van de gemeenschap. Praktische hulpverlening gericht op zij die hun 

ultraorthodoxe Joodse gemeenschap hebben verlaten, zou bijvoorbeeld zeer toepasbaar kunnen zijn 

op Jehova’s getuigen. Terwijl hulpverlening voor religies waarbij de breuk minder groot is, eerder zou 

moeten focussen op beleving en zingevingsvragen.  

7.3. Beleidsaanbevelingen  

Op basis van de interviews, bestaande literatuur en expertencomités stellen wij een aantal pijnpunten 

voorop. De thema’s die we aanhalen gaan over informatie, hulpverlening, de kijk op religie in de 

maatschappij en eenzaamheid. Per problematiek suggereren wij enkele potentiële beleidsinitiatieven 

om hieraan tegemoet te komen. In totaal suggereren wij elf beleidsaanbevelingen. Deze zijn op zichzelf 

staand, maar vaak kunnen deze ook samen ingezet worden om elkaar te versterken. Zie ook het 

rapport van SOLIGION, onderzoek naar religieus en levensbeschouwelijke geïnspireerde solidariteit in 

de welvaartsstaat, dat gelijkaardige pijnpunten aanhaalt en oplossingen voorstelt 14.  

7.3.1. Gebrek aan laagdrempelige informatief 

Veelal leeft onder de respondenten het idee dat zij alleen zijn in hun (de)conversieproces. Wanneer 

zij zich met hun vragen tot het internet richten, vinden zij vaak te weinig objectieve en kritische 

informatie. De beschikbare informatie is bovendien vaak afkomstig uit andere landen. Hierdoor krijgen 

ze weinig zicht op de Belgische context, wat hun aanvoelen dat ze alleen staan in hun proces extra 

versterkt. Om aan deze noden tegemoet te komen, schuiven wij volgende suggesties naar voor:  

 
14 https://www.soligion.be/wp-content/uploads/20211217_WG2_Een-overzicht-van-de-educatieve-en-
trainingsnoden-van-eerstelijnswerkers.pdf 
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1. Informatieve website  

Het huidige aanbod van websites omtrent religie blijkt onvoldoende. Er zou een aanbod moeten zijn 

dat ook specifiek focust op vragen betreffende deconversie. Gezien het vaak jongeren zijn die deze 

manier informatie zoeken, is het ook van belang dat deze websites er voor hen uitnodigend uitzien. 

Informatie inzake conversie kan verder aangeboden worden door de geloofsgemeenschappen zelf. 

Maar ook hier is het van belang dat informatie op een laagdrempelige manier gepresenteerd wordt. 

Deze websites kunnen best ook opgericht worden vanuit verschillende profielen: hulpverleners (zie 

onder), betrokken personen, sociale/religieuze/levensbeschouwelijke netwerken van de betrokken 

personen alsook informatie voor lokale besturen. Op deze manier kan er gericht aandacht besteed 

worden aan de belangrijkste noden in verband met informatieverwerving en doorverwijzingen, 

andere (training)tools, centra, kennis etc. Zoals later aan bod zal komen, kan hier ook aandacht 

gegeven worden aan interactieve tools om hulpvragen van praktische aard alsook socio-emotionele 

aard te reduceren en op te lossen. Ook kan de mogelijkheid worden aangeboden om te interageren 

met lotgenoten (bv. via anonieme chatbox; geëncrypteerde online buddy koppeling en chatkanalen; 

of fysieke praatgroepen en workshops); of met hulpverleners (chatfunctie; online dagboeken (zie 

later)). Dit soort website(s) voor een breed doelpubliek zou tegemoet moeten kunnen komen aan de 

eerste nood aan informatie rond de besproken thema’s. De websites zijn best meertalig of hebben een 

ingebouwde vertaalfunctie voor anderstaligen.  

2. Aandacht betreffende religie en levensbeschouwelijke vakken en gebruik van innovatieve tools  

De huidige manier waarop religie of levensbeschouwing in het onderwijs aan bod komt, wordt door 

de respondenten in dit onderzoek als vrij rigide ervaren. Men moet steeds voor een specifieke 

godsdienst kiezen of niet-confessionele zedenleer. Hierdoor worden de mogelijkheden om over 

andere tradities en levensbeschouwingen te leren, met hen in contact te komen en te dialogeren 

beperkt. Een algemeen vormend vak over levensbeschouwing, ethiek en filosofie waarin jongeren 

van verschillende levensbeschouwingen ook in het officieel onderwijs samen les krijgen, zou hieraan 

tegemoet kunnen komen (cf. Loobuyck 2014). Ook over (de)conversie wordt er vandaag mogelijk te 

weinig gesproken op school. Het onderwijs zou echter de plaats bij uitstek moeten zijn waar jongeren 

laagdrempelig informatie kunnen verkrijgen rond dit onderwerp en waar jongeren weerbaar gemaakt 

worden ten aanzien van de moeilijkheden die (de)conversie met zich kan meebrengen. De ervaringen 

en potentiële drempels bij (de)conversie zouden zowel binnen het huidige systeem als bij een 

hervorming van het systeem meer expliciete aandacht moeten krijgen. Dit kan men bijvoorbeeld doen 

aan de hand van interactieve virtuele realiteitsspelen (‘virtual reality games’) of dilemmaspelen15,16. 

Bijvoorbeeld aan de hand van interactieve virtuele realiteit kunnen studenten in de leefwereld van 

andere personen stappen en zo persoonlijke gedachten en dagelijkse dilemma’s bespreken17,18. 

Daarnaast kan men tools, zoals EDUbox19, gebruiken om jongeren verbredend te informeren over 

thema’s als cultuur en wij-zij-denken. Een andere piste is het project burgerschapreflex van Odisee20 

dat handvaten geeft aan scholen om via een filosofische houding om te gaan met polariserende 

onderwerpen.  

 
15 https://www.metandereogen.info/ 
16 https://www.uitdeklas.nl/ 
17 http://www.metandereogen.info/ 
18 https://www.uitdeklas.nl/werkvorm/met-andere-ogen/ 
19 https://www.vrt.be/nl/edubox/  
20 https://www.odisee.be/onderzoeksprojecten/burgerschapsreflex 

https://www.uitdeklas.nl/werkvorm/met-andere-ogen/
https://www.vrt.be/nl/edubox/
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3. Lanceren van een sensibiliseringscampagne  

Met een sensibiliseringscampagne zou de overheid het thema breder onder de aandacht kunnen 

brengen. De focus zou daarbij niet moeten liggen op de (on)wenselijkheid, de voor- en nadelen van 

(de)conversie, maar wel op het gegeven dat deze processen mogelijk, menselijk en aanvaardbaar zijn. 

Het moet gaan om bewustmaking in verband met (de)conversie, zonder dat de campagne een 

waardeoordeel suggereert. Het doel is uitdrukkelijk niet om mensen aan te zetten tot (de)conversie, 

maar om mensen hierover te informeren en hen gevoelig te maken voor wat daarbij allemaal kan 

spelen. Het is hierbij belangrijk reeds bestaande stigmatisering niet verder aan te wakkeren. Een 

campagne zou daarom vooral moeten focussen op vrije keuze van religie en het belang van 

gewetensvrijheid in het algemeen. 

Voor zover men zich richt op jongeren is een digitale campagne aangewezen. Dit sluit echter groepen 

uit die minder gebruik maken van het internet en sociale media. Het is daarom belangrijk niet 

uitsluitend digitaal campagne te voeren, maar bijvoorbeeld ook in te zetten op het straatbeeld. 

De campagne zou niet alleen versterkend moeten werken ten aanzien van diegenen die van 

levensbeschouwing veranderen, maar ook ten aanzien van de familie, de ouders en de medegelovigen 

die achterblijven. In een open en vrije samenleving moeten mensen er zich steeds van bewust zijn dat 

geloofsverandering en verandering van levensbeschouwing deel uitmaakt van de sociale realiteit. 

Mensen moeten er zich ook van bewust zijn dat dit zich kan voordoen in de eigen, nabije sociale 

omgeving zoals in het gezin, de familie, de buurt en de eigen lokale levensbeschouwelijke 

gemeenschap. Een campagne kan er gericht op inzetten om dat bewustzijn in de samenleving te 

versterken, met name ook in die levensbeschouwelijke groepen en gemeenschappen waar dat 

mogelijk nog onvoldoende het geval is. 

7.3.2. Reguliere hulpverlening is niet voldoende cultuur- en religiesensitief  

Wanneer respondenten hulpverlening zoeken voor hun problemen, doen ze dit vaak bij de algemeen 

bekende organisaties of initiatieven. Denk hierbij aan psychologen, CAW of OCMW. Dit is opportuun 

aangezien zij reeds naambekendheid hebben, waardoor mensen sneller de stap zullen zetten hier hulp 

te zoeken. Deze hulpverlening is echter, ondanks noemenswaardige inzet, nog te weinig divers en 

religiesensitief. Medewerkers hebben wel eens te maken met handelsverlegenheid als het over 

religie en levensbeschouwing gaat. Soms is men onvoldoende bekend met thema’s als religie en 

levensbeschouwing, soms denkt men dat dit thema’s zijn die te gevoelig liggen om aan te snijden en 

dieper op door te gaan (Saeys, 2021; Achahchah et al., 2020). Men zou in de huidige hulpverlening 

meer kennis moeten hebben over het ‘transitieproces’, de gemengde gevoelens, de struikelblokken bij 

moeilijke momenten en de rouw en andere gevoelens die gepaard gaan met (de)conversie. We stellen 

volgende initiatieven voor om hen hierin te versterken:  

4. Kenniscentrum  

In plaats van een nieuw aanbod te ontwikkelen in hulpverlening zou een kenniscentrum op het niveau 

van de tweedelijnszorg kunnen fungeren om hulpverleners bij te staan. Dit kenniscentrum kan zowel 

vertrekken van een mensenrechtenperspectief, vanuit religies en levensbeschouwingen, alsook vanuit 

een hulpverlenersperspectief. Dit kenniscentrum kan lokale besturen bijstaan en ondersteunen in het 

uitwerken van het aanbod rond deze thema’s, rekening houdend met de mogelijkheden van de 

context. Hier zou advies ontleend kunnen worden over het ‘transitieproces’, met aandacht voor het 

fluctuerend en faserend verloop. Een valkuil van het huidige adviesaanbod is immers dat soms een 

harde breuk gesuggereerd kan worden. Dit heeft als nadeel dat mensen op een later punt in hun proces 
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spijt kunnen krijgen van het volledig verliezen van hun religie en bijhorende netwerk. Daarnaast kan 

een kenniscentrum ondersteunen door het belang van zingeving te onderlijnen, maar ook bijstaan bij 

meer praktische en inhoudelijke vragen over religie en levensbeschouwing. Dit centrum zou zich 

tevens kunnen richten op verder onderzoek om bestaande kennis te verdiepen en nieuwe inzichten in 

kaart te brengen. Dit kenniscentrum kan zowel bestaan uit een fysiek onderzoekteam, maar ook uit 

een bundeling van bestaand onderzoek, uit gericht beleidsondersteunend onderzoek gebaseerd op 

concrete vragen vanuit de hulpverlening; of uit een website of digitale toolbox die bezoekers in staat 

stelt om meer informatie te verwerven over (de)conversieprocessen, de gerichte 

ondersteuningsmogelijkheden en opleidings- en trainingsmogelijkheden (zie verder). 

5. Draaiboek voor hulpverleners  

Bovenstaande informatie zou ook aangeboden kunnen worden onder de vorm van een draaiboek dat 

hulpverleners kunnen gebruiken. Het voordeel hierbij is dat dit minder kostelijk is dan een 

kenniscentrum. Het nadeel is dat men moeilijk in kaart kan brengen of hulpverleners het draaiboek 

daadwerkelijk zullen gebruiken. Om ervoor te zorgen dat hulpverleners weet hebben van dergelijk 

draaiboek, zou men het kunnen aanbieden via bijscholingen en opleidingen. Op deze manier is er ook 

meer zekerheid dat de informatie juist wordt overgebracht. Een uitdaging zou kunnen zijn dat de 

informatie en inzichten verouderen, waardoor het draaiboek om de zoveel tijd herzien zou moeten 

worden. Ook hier is een online interactieve website een mogelijk alternatief om zo snel mogelijk 

hulpverleners te ondersteunen in de hulpvraag. Hierbij kunnen ook Massive Online Open Courses 

(MOOCs) geïntegreerd worden, contactlijsten van experts in het veld (per domein) en links naar 

internationale projecten en goede praktijken en ervaringen. Hierbij kan het zeker van belang zijn om 

in het draaiboek rekening te houden met de erg diverse groep van personen die 

(de)conversieprocessen mee maken en hun ervaringen. De flexibiliteit van aanpak en het belang van 

het erkennen van een holistische aanpak in dergelijk draaiboek kan een meerwaarde zijn voor de 

gebruiker.  

6. Uitbreiding van het hulpverlenerslandschap  

Er zijn reeds hulpverleners, zoals psychologen of bepaalde organisaties, die een specifiekere focus 

hebben op religieuze en levensbeschouwelijke specifieke thema’s of hulpverlening. Dit kan gericht 

zijn op leden die eenzelfde levensbeschouwing aanhangen, denk bijvoorbeeld aan DeMens.Nu die met 

hun huizen van de mens een aanbod voorzien voor levensbeschouwelijke vragen21, maar ook gaan 

over organisaties waarbij deelnemers gelijkaardige processen doormaken (bv. Migrantenorganisaties 

of LGBTQ+ organisaties). Daarnaast zijn er ook vrijwilligersorganisaties waarin ervaringsdeskundigen 

een aanbod bieden. Alle organisaties zouden op een meer systematische wijze in kaart gebracht 

kunnen worden. Zowel voor individuen om rechtstreeks contact mee op te nemen, als voor 

hulpverleners om correct door te verwijzen. Men kan opteren om bepaalde richtlijnen of controles in 

te voeren als een hulpverlener, netwerk of organisatie op deze kaart gezet wil worden (bv. 

intakegesprek, applicatiebrief of training). Dit kan inspirerend werken en samenwerking 

vergemakkelijken. Zo kan er bijvoorbeeld duidelijker een netwerk van psychologen die personen die 

(de)conversieprocessen doormaken opgericht worden en expertise gedeeld worden onderling. Door 

het opstellen van een sociale kaart kan voorkomen worden dat eenzijdige of foutieve hulp geboden 

wordt. Er kan geopteerd worden om een subsidieoproep te doen, om zo organisaties en hulpverleners 

aan te spreken.  

 
21 https://demens.nu/demens-nu/huisvandemens/ 
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Zeker om jongeren te bereiken, kunnen straathoekwerkers een belangrijke speler zijn. Het is belangrijk 

dat zij kunnen signaleren wanneer mensen met vragen rond zingeving zitten. Dit kan bevorderd 

worden doordat zij zelf (betere) kennis hebben van dit thema (cf. één van de andere 

beleidsaanbevelingen). Maar straathoekwerkers kunnen ook ondersteund worden om gerichter door 

te verwijzen naar specifieke hulpverlening. In de straathoekwerking is het hoe dan ook belangrijk in 

te zetten op diversiteit. De interviews hebben aangetoond dat het voor de respondenten zeer 

belangrijk is hulp te krijgen van iemand aan wie ze zich kunnen spiegelen, iemand die hen begrijpt. 

Zeker in geval van ‘outreachend’ werken is het daarom belangrijk hier rekening mee te houden. 

Daarnaast bestaat het concept van straatpastores waarbij zorgpastores (zie onder) actief hulp in de 

openbare ruimte aanbieden. Zie bijvoorbeeld ’t Vlotje in Antwerpen22. Een samenwerking tussen dit 

soort organisatie en reguliere straathoekwerkers zou gunstig kunnen zijn om vraagstukken rond 

zingeving en levensbeschouwing te beantwoorden.  

Tegelijkertijd kunnen buddysystemen nuttig zijn, waarbij deelnemers steun halen uit vrijwilligers, 

leeftijdsgenoten of ervaringsdeskundigen, die hen kunnen begeleiden bij de vragen die ze hebben, 

dialoog kunnen bieden en doorverwijzen naar andere meer (thematisch) gespecialiseerde 

hulpverleners23. Buddysystemen kunnen ook ingezet worden om eenzaamheid te beperken of 

bespreekbaar te maken (zie verder). Er zijn hier verschillende opties, naargelang de lokale context. 

Vaak gaat het slechts over een beperkt aantal personen die (openlijk) een (de)conversie hebben 

doorgemaakt. Ze komen bovendien nog eens uit verschillende levensbeschouwingen. Het is hierdoor 

niet evident om mensen met een gelijkaardig traject aan elkaar te koppen. Het kan daarom nuttig zijn 

om te kijken naar alternatieve buddies die gekoppeld worden aan elkaar (cf. Draaiboek 

buddyprojecten nieuwkomers24). Buddies kunnen bijkomende training nodig hebben om meer inzicht 

te verwerven in de aard van (de)conversieprocessen; de psychologische ervaringen tijdens en na de 

(de)conversieprocessen; de sociale gevolgen van (de)conversie in de onmiddellijke sociale, familiale en 

religieuze netwerken, alsook de andere praktische gevolgen die deze processen met zich mee kunnen 

brengen.  

Het voordeel dat het werken met ervaringsdeskundigen heeft over andere types buddysystemen, is 

dat ze automatisch al voeling hebben met de specifieke gevoeligheden waaraan personen blootgesteld 

kunnen worden tijdens het (de)conversieproces. Aangezien niet alle ervaringsdeskundigen de juiste 

handvaten hebben om anderen bij te staan, zou een opleiding/training voor ervaringsdeskundigen25 

een meerwaarde kunnen zijn. Dergelijke opleidingen of trajecten zouden ook ingericht kunnen worden 

over meerdere of bredere thema’s. Aanvullend kunnen deze trajecten ook een netwerkfunctie 

hebben, waarbij de deelnemers beter in staat zijn de sociale kaart van Vlaanderen te leren kennen. Op 

deze manier kunnen lokale besturen ook efficiënt de inwoners ondersteunen en een steunend netwerk 

opzetten.  

Ook het aanbod bij de geloofsgemeenschappen kan uitgebreid worden. Sommige respondenten 

waren eerder argwanend over reguliere hulpverlening, wat ook bevestigd werd door enkele experts. 

 
22 https://caritasvlaanderen.be/nl/t-vlot 
23 Zie v.b. Buddy systeem uitwerken: https://www.buddynetwerk.nl/  
24 https://www.integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/ondersteuning-voor-je-organisatie-
of-lokaal-bestuur/publicaties/draaiboek-buddyprojecten-nieuwkomers 
25 Zie parallellen met training ervaringsdeskundigen die door SamenDoorSamen georganiseerd worden voor 
‘statushouders’ (asielzoekers met een verblijfsvergunning) in Nederland door Stichting Mano: 
https://www.stichtingmano.nl/training-ervaringsdeskundigheid-samendoorsamen-van-start/  

https://www.buddynetwerk.nl/
https://www.stichtingmano.nl/training-ervaringsdeskundigheid-samendoorsamen-van-start/


   
 

90 
 

Religies en levensbeschouwingen zijn ook zelf niet snel geneigd door te verwijzen, omdat dat al snel 

gezien zou kunnen worden als een falen van die religie of levensbeschouwing. Toch kan een 

samenwerking tussen reguliere hulpverleners en vertrouwenspersonen uit de levensbeschouwingen 

zelf, vruchtbaar zijn om sociaalpsychologische ondersteuning te bieden. Dit kan een samenwerking zijn 

met psychologen of met een praatgroep rond zingeving, georganiseerd met leden van de 

geloofsgemeenschap. Ook zou hier sneller een link gemaakt kunnen worden naar interculturele 

bemiddelaars bij de psychologische hulpverlening. Het is hierbij belangrijk dat dergelijke hulpverlening 

toegankelijk is voor iedereen, ook zij die met twijfels rond hun geloof zouden zitten. Daarnaast zouden 

de levensbeschouwingen en religies ook nog meer kunnen inzetten op aanleveren van informatie over 

hun levensbeschouwing en de vragen die mensen kunnen hebben naar aanleiding van bekering en 

verandering van levensbeschouwing.  

De levensbeschouwingen zelf kunnen met name ook een belangrijke rol spelen in de opvang en 

begeleiding van diegenen die achterblijven: de ouders, de familie, de medegelovigen van de persoon 

die de levensbeschouwing verlaten heeft. Mensen die hun levensbeschouwing verlaten laten mensen 

achter die dat als een verlies ervaren. Hun levensbeschouwelijke omgeving zou deze mensen moeten 

kunnen helpen en steunen om dat verlies te plaatsen en te aanvaarden.  

Naast fysieke, psychische en sociale zorg kan de levensbeschouwing met name ook spirituele zorg 

aanbieden. Binnen de levensbeschouwingen en geloofsgemeenschappen zouden mensen de rol 

kunnen opnemen van een spirituele zorgverlener. Dit kunnen bedienaren van de eredienst zijn zoals 

imams of priesters, maar ook leken, pastorale werkers en andere mensen die betrokken zijn bij de 

gemeenschap. Binnen de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg zijn er al aalmoezeniers, 

pastores, geestelijke begeleiders en morele consulenten actief. Mogelijk kunnen ook zij hierin een rol 

spelen. Doorheen de geschiedenis is hier het aanbod vanuit de katholieke kerk het sterkst uitgebouwd. 

Het is in dat verband belangrijk dat er voldoende aanwezigheid is van vertegenwoordigers van de 

verschillende andere levensbeschouwingen. Hoewel zorgpastores ook hulp kunnen bieden aan 

andersgelovigen, is het belangrijk dat het aanbod voldoende divers is. De katholieke zorgpastores zijn 

tevens de enige, van de erkende religies en levensbeschouwingen, die een beroepsvereniging hebben. 

Zij pleiten ervoor om de spirituele zorg op te nemen en te verankeren in de totaalzorg. Mogelijks kan 

dit andere geloofsgemeenschappen ook aanzetten om een eigen beroepsvereniging op te starten, wat 

op zijn beurt de onevenwichtige verhouding van spiritueel zorgverleners wat zou kunnen rechttrekken.  

7. Aanvullende opleiding en training voor (potentiële) hulpverleners 

Het zou een meerwaarde zijn als de volgende generatie hulpverleners betere handvaten vanuit de 

opleiding meekrijgen om cultuur- en religiesensitief te werken. Vakken rond diversiteit, intercultureel 

werken, maar zeker ook rond religie en levensbeschouwelijke geletterdheid en gevoeligheid lijken 

noodzakelijk in sociaal agogische, gezondheidgerelateerde en psychologische studierichtingen, 

onderwijsopleidingen en bijscholingen voor de politie, onderwijspersoneel en sociale werkers. Voor 

zover dat nu al aan bod komt, is dat mogelijk niet voldoende om de specificiteit van de 

(de)conversieprocessen en de ervaringen hierrond te vatten. Hierbij kunnen verschillende thema’s aan 

bod komen, zoals a) de verschillende dimensies van religiositeit en levensbeschouwelijke affiniteit, b) 

de verwevenheid van religieuze ideeën en cultuurbeleving, c) de positie van religie in de samenleving 

en de gevolgen die hiermee samenhangen. Dit kan gebeuren aan de hand van het ontwikkelen van 

heel concrete lessen, voorbeelden en MOOCs. Er kan ook gedacht worden aan gerichte studiedagen 

die op een ervaringsgerichte wijze hulpverleners informeren en sensibiliseren door de deelnemers 
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vanuit verschillende perspectieven (overheden, hulpverleners, familie en sociale netwerken, het 

individu zelf) met deze (de)conversieprocessen kennis te laten maken.  

7.3.3. Discriminatie, stigmatisering, stereotypering en plaats religie en 

levensbeschouwing in de samenleving  

Het volgende pijnpunt is er een op breder, maatschappelijk niveau. Ten eerste is er in de samenleving 

nog steeds sprake van discriminatie, stigmatisering en stereotypering (zie vb. resultaten van het 

EdisTools project26). Naast etniciteit/ras, seksuele oriëntatie, gender en leeftijd, is ook religie of 

levensbeschouwing op zich een veelvoorkomende factor die aanleiding geeft tot discriminatie, 

stereotypering en stigmatisering. Dit is zeker het geval voor de religies die etnische 

minderheidsgroepen aanhangen (in het bijzonder de Islam), maar mensen zonder migratieachtergrond 

die praktiserend christen zijn kunnen met vooroordelen, onbegrip en sociale afkeuring te maken 

krijgen. Dit is onder meer het gevolg van de lagere en steeds verminderende zichtbaarheid van religie 

in onze samenleving door secularisering. Hierdoor ontstaat er een maatschappelijke context die het 

niet altijd even gemakkelijk maakt om over het belang dat men hecht aan religie, levensbeschouwing 

en zingeving te praten. We suggereren volgende beleidsaanbevelingen om hieraan te werken:  

8. Uitbreiden van de interlevensbeschouwelijke dialoog 

De geloofsgemeenschappen, levensbeschouwelijke organisaties, de overheid en het middenveld 

zouden meer samenwerkingsrelaties kunnen aangaan om onwetendheid tegen te gaan. Momenteel 

bestaat reeds de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke dialoog (VILD27) dialoog, waarbij verschillende 

erediensten en levensbeschouwingen (m.n. de Rooms-Katholieke Kerk, de Federale Synode van 

protestantse en evangelische kerken, de Verenigde Protestantse Kerk in België, de Israëlitische 

eredienst, de Anglicaanse kerk, de Islamitische eredienst, de Orthodoxe Kerk en het Vrijzinnig 

Humanisme) samen een charter ondertekend hebben, met het oog op het stimuleren van 

verdraagzaamheid. Ze engageren er zich ook om discussiepunten aan te kaarten op basis van 

uitwisseling, dialoog en wederzijds respect. Deze dialoog kan ondersteund worden om uitgebreidere 

samenwerkingsverbanden aan te gaan met het oog op begeleiding en ondersteuning van personen 

die (de)conversieprocessen ondergaan. Momenteel is er reeds een kader geschetst hiervoor, maar dit 

zou verder uitgediept kunnen worden, of nog concreter ingevuld kunnen worden. Een mogelijke piste 

hierbij is dat binnen dit kader van VILD bijkomende dialogen plaatsvinden tussen leden van deze 

erediensten en levensbeschouwingen, hulpverlenende organisatie, zusterorganisaties, enzovoort, om 

ook binnen het middenveld dergelijke dialogen te laten plaats vinden en meer reikwijdte te geven aan 

dergelijke dialogen. Daarnaast zouden burgers ook aangemoedigd kunnen worden om bij bepaalde 

dialogen aanwezig te zijn. Dit kan een unieke leerkans zijn om een gelijkaardig thema vanuit 

verschillende religieuze/levensbeschouwelijke visies te bekijken. Voor burgers of lokale organisaties 

en besturen kan het ook aangenaam zijn om religieuze en levensbeschouwelijke thema’s met elkaar 

te kunnen te bespreken en toe te passen in hun context. Het is belangrijk dat er samen met lokale 

organisaties die rond deze thema’s werken een open context gecreëerd wordt die het mogelijk maakt 

om ook met andersgezinden actief zingeving, hulpverlening en de gevolgen van 

(de)conversieprocessen te bediscussiëren en bespreekbaar te maken. Ongeacht het niveau van deze 

dialoog is een goede voorbereiding en ondersteuning belangrijk. Het gaat immers over thema’s die 

 
26 https://edistools.org/publicaties/artikels-en-rapporten/ 
27 https://www.vlaanderen.be/samenleven/sociale-cohesie/interlevensbeschouwelijke-dialoog 
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persoonlijk en maatschappelijk gevoelig kunnen liggen. De dialoog mag niet aanzetten tot polarisering, 

maar moet ingezet kunnen worden om polarisering tegen te gaan. 

9. Trainingstools tegen discriminatie en stigmatisering 

In de interviews zijn er enkele thema’s die steeds terugkomen: discriminatie, stereotypering en 

stigmatisering vanuit de samenleving, sociale en religieuze/levensbeschouwelijke netwerken, het 

gepercipieerde gebrek aan openheid en flexibiliteit rond levensbeschouwing en 

(de)conversieprocessen in het onderwijs en in de hulpverlening. Het daarom belangrijk om te blijven 

inzetten op trainingstools ter bestrijding van discriminatie en het verhogen van de bewustwording 

rond stigmatisering betreffende religie. Zo zijn er reeds verschillende gebruiksvriendelijke 

trainingstools uitgewerkt voor dienstverleners en professionals in het Edistools project28. We kunnen 

ook verwijzen naar de interactieve games uit het ACCORD-project29. Er zijn ook al verschillende lokale 

besturen, kenniscentra en organisaties (vb. Atlas vzw) of overkoepelende organen (vb. Hannah Arendt 

Instituut) die inzetten op het bestrijden van stereotypering, polarisering en discriminatie. Religie en 

levensbeschouwing worden meestal als vanzelfsprekend meegenomen als reden tot discriminatie, 

maar ze worden niet altijd even expliciet uitgewerkt in de tools zelf. Deze tools richten zich vooral op 

discriminatie in de gezondheidszorg, het onderwijs, de arbeidsmarkt en de huisvesting. De meer 

algemene discriminatie en vooroordelen ten aanzien van religie en levensbeschouwing in de 

samenleving zijn minder concreet uitgewerkt.  

7.3.4. Eenzaamheid  

Van alle gevoelens die respondenten ervaarden, stak eenzaamheid er vaak bovenuit. Dit kan het gevolg 

zijn van verschillende elementen: hun proces niet (durven) delen, geen netwerk hebben om mee te 

praten, een harde breuk met de gemeenschap of bijvoorbeeld stigmatisering van religie in de 

samenleving. Naast het opzetten van buddysystemen die ook gericht zijn op de socio-emotionele 

ondersteuning (zie boven), geven we enkele bijkomende beleidsaanbevelingen die deze problematiek 

zouden kunnen aanpakken:  

10. Praatgroepen of workshops  

De vorming van praatgroepen wordt geregeld door de respondenten zelf aangekaart. Deze 

participatieve vorm van hulpverlening heeft als voordeel dat men vertrekt vanuit de ervaringen van 

de mensen zelf. Door in gesprek te gaan met gelijkgezinden valt de argwaan sneller weg en hoopt men 

meer begrip te kunnen krijgen voor de eigen situatie. Het welslagen van dit soort groepen hangt in 

belangrijke mate af van de adequate en kwalitatieve begeleiding. Er is immers steeds een gevaar dat 

het gesprek uitmondt in een spiraal waarin mensen elkaars negatieve gedachten versterken. Er zijn 

reeds (vrijwilligers-)organisaties die praatgroepen aanbieden, zoals bijvoorbeeld de Beweging van Ex-

moslims. Om de zoveel tijd kunnen hun leden in familiaire maar discrete setting met elkaar ervaringen 

uitwisselen. De organisatie geeft aan dat zij baat zouden hebben bij aanvullend en meer gevarieerd 

personeel om hun werking te versterken, zoals psychologen. Eerder werd aangehaald dat er een 

subsidieoproep gedaan kan worden, waar organisaties zoals deze beroep kunnen doen op bijkomende 

ondersteuning om hun werking optimaal uit te breiden. Een ander voorbeeld om eenzaamheid 

tegemoet te komen is dat van Merhaba die naast individuele hulpverlening maandelijks ‘MerhaBar’ 

organiseren. Dit is gericht op LGBTQ+ personen met een migratieachtergrond, die hier informeel 

 
28 https://edistools.org/over-edistools/ 
29 http://accordgame.com/site/ 
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kunnen samenkomen30. Een workshop is een meer indirecte vorm van hulpverlening en wordt vooral 

aangehaald door respondenten uit het Joodse geloof. Zij moeten zich immers bepaalde 

vanzelfsprekendheden eigen maken, vooral als ze afkomstig zijn uit zeer gesloten gemeenschappen. 

Door dit in de vorm van een workshop aan te bieden speelt men ook in op hun noden om een sociaal 

netwerk uit te bouwen. Sommige organisaties bieden al dergelijke steun aan, en merkten tijdens de 

expertinterviews op dat het belangrijk is om deze anoniem aan te bieden en met de nodige 

zorgvuldigheid te adverteren of te laten plaats vinden. In eerder zeldzame, meer extreme situaties, 

waarbij het breken met de geloofsgemeenschappen niet aanvaard wordt, is het ook belangrijk om 

voldoende veiligheden in te bouwen, zowel tijdens als na de deelname aan dergelijke praatgroepen of 

workshops, en alles in een vertrouwelijke en zo discreet mogelijke omstandigheden te laten doorgaan.  

11. Inzetten op online hulpverlening  

Geregeld gaan respondenten online op zoek naar de ervaringen en het advies van anderen. Deze 

manier van hulpverlening is anoniem en de stap hiernaartoe is minder groot. Het gevaar is dat er hier 

geen controle is over het aanbod. Daarnaast gaat het hier vaak om een internationaal doelpubliek, 

waardoor specifieke vragen over bijvoorbeeld Vlaamse initiatieven geen antwoord krijgen. Er zijn 

reeds mooie voorbeelden van online hulpverlening. Awel31, een initiatief voor jongeren, biedt 

informatie, een chatfunctie maar ook een forum waar jongeren met elkaar in gesprek kunnen gaan. 

Zingeving of levensbeschouwing heeft echter nog geen aparte rubriek op deze website. Hier extra op 

inzetten zou jongeren een plaats geven om, in een gecontroleerde omgeving, hun vragen te stellen en 

hun hart te luchten. Hiernaast moet er ook aandacht zijn voor andere (leeftijds)groepen met specifieke 

problematieken (vb. talige issues, LGBTQ+ gerelateerde ondersteuning en vragen). Dergelijke online 

hulpverlening kan ook geïntegreerd worden in de informatieve websites (zie eerder), en deels ook 

bestaan uit gespecialiseerde hulplijnen en/of chatmogelijkheden. Hier kan ook een bijkomend luik zijn, 

waarin lokaal georganiseerde hulpverlening en ondersteuning ook een plaats krijgen of waarbij lokale 

besturen kunnen aansluiten bij andere regio’s in de organisatie van de hulp.  

Ook kan er meer of gerichter ingezet worden op online dagboeken, die vaak gebruikt worden in de 

geestelijke gezondheidszorg, welzijnszorg, en in het bijzonder bij verslavingsproblematieken32. De 

uitwerking van dergelijke online dagboeken zou gericht moeten worden op de specificiteit van 

(de)conversieprocessen, van de gevoelens en ervaringen die hiermee gepaard gaan, en van de 

hulpvragen. Het is mogelijk om aan de hand van dergelijke online dagboeken, niet enkel in contact te 

staan met hulpverleners maar ook met buddies of andere lotgenoten (zie eerder). De laagdrempelige 

en mogelijks anonieme aanpak van deze online dagboeken kan verhelderend werken, stigmatisering 

vermijden en op elk moment van de dag, waar dan ook, een mogelijkheid bieden om ervaringen neer 

te schrijven (en indien gewenst) te delen. 

Deze beleidsaanbevelingen zijn louter mogelijke suggesties op basis van de empirische bevindingen 

van het project. Er zijn uiteraard meer en andere opties mogelijk. De combinatie van verschillende 

beleidsinitiatieven lijkt ook interessant, om zo tegemoet te komen aan de diverse behoeften en de 

brede waaier aan reeds bestaande organisaties en initiatieven. Tegelijk willen we ook aanbevelen om 

de problematiek die (de)conversie met zich meebrengt steeds ook in perspectief te zien. Veel van die 

processen verlopen vrij onproblematisch. Het is aan het beleid om gericht enkele initiatieven te nemen 

 
30 https://www.merhaba.be/nl/in-de-kijker/merhabar-laatste-vrijdag 
31 https://www.awel.be/ 
32 https://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/onlinedagboeken/ 



   
 

94 
 

om tegemoet te komen aan die mensen die hulpvragen hebben en de hulpverlening hierop aan te 

passen. De problematiek die in dit rapport aan de orde wordt gesteld vraagt geen overdaad aan 

maatregelen, maar een beleid dat zich richt op specifieke noden en algemene bewustmaking. Onder 

meer door de mediatisering van mensen die problemen ervaren bij (de)conversie kan de neiging 

ontstaan om de problematiek groter in te schatten dan die in realiteit is. 
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9.  Bijlagen  

9.1. Informed consent  

TOESTEMMINGSFORMULIER 

Onderzoek naar ervaringen bij verandering of afstand van religie of levensbeschouwing  

Deel enkel bestemd voor de deelnemer of de wettelijke vertegenwoordig(st)er: 

 

Hierbij bevestig ik, ondergetekende (naam & voornaam) __________________dat ik over de studie ben 

ingelicht en een kopie van de “Informatie voor deelnemers” en het “Toestemmingsformulier” heb 

ontvangen. Ik heb de informatie gelezen en begrepen. De uitvoerder van het onderzoek heeft mij 

voldoende informatie gegeven met betrekking tot de voorwaarden en de duur van de studie, én het 

effect hiervan. Bovendien werd mij voldoende tijd gegeven om de informatie te overwegen en om 

vragen te stellen, waarop ik bevredigende antwoorden gekregen heb. 

 

– Ik heb begrepen dat ik mijn deelname aan deze studie op elk ogenblik mag stopzetten nadat ik de 

uitvoerende onderzoeker hierover heb ingelicht, zonder dat dit mij enig nadeel kan berokkenen. 

o Ik ben mij bewust van het doel waarvoor de door mij aangeleverde gegevens verzameld, 

verwerkt en gebruikt worden in het kader van deze studie en dat zij vertrouwelijk zullen worden 

behandeld. 

o Ik ga akkoord met de verzameling, de verwerking en het gebruik van deze gegevens, zoals 

beschreven in het informatieblad voor de participant. Ik ga eveneens akkoord met de 

overdracht en de verwerking van deze gegevens in andere landen dan België. 

o Ik stem geheel vrijwillig toe om deel te nemen aan deze studie en om mee te werken aan alle 

gevraagde onderzoeken. Ik ben bereid informatie te verstrekken i.v.m. mijn achtergrond en 

eventuele deelname aan andere studies. 

 

In geval van verwerking van persoonsgegevens met toestemming als rechtsgrond: 

 

- Ik geef de toestemming aan Kaya Klaver om mijn persoonsgegevens te verwerken op de wijze 

en onder de modaliteiten zoals omschreven in het informatieformulier. 

- Ik wens informatie te krijgen rond de resultaten van het onderzoek.  

 

In geval van het maken van audio opnames: 

- Ik geef de toestemming aan Kaya Klaver om audio opnames van mij te maken en te verwerken op de 

wijze en onder de modaliteiten zoals omschreven in het informatieformulier. 

 

Datum: ____________________ 

 

Handtekening deelnemer:_____________________________ 
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Deel enkel bestemd voor de onderzoeker die de studie uitvoert: 

 

Hierbij bevestig ik, ondergetekende Klaver Kaya dat ik met ______________________ de procedures 

zoals beschreven in het inlichtingenblad heb besproken, waarbij ik specifiek heb gewezen op de 

mogelijke risico’s of ongemakken verbonden aan het onderzoek. Ik heb expliciet de vraag gesteld of 

er nog onduidelijkheden of vragen overbleven en heb deze naar mijn beste vermogen beantwoord. 

Tevens bevestig ik dat __________________ toestemming heeft gegeven om aan de studie deel te 

nemen. 

 

Datum: ____________________ 

 

 Handtekening uitvoerende onderzoeker(s): _____________________________ 

 Contactgegevens: ____________________________________ 

  

 Handtekening woordvoerder: ___________________________ 

 Contactgegevens: ________________________________ 
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9.2. Interviewleidraad  

Interviewleidraad  

Introductie  

Uitleg over (verloop) onderzoek  

Openingsvraag  

- Kan u zichzelf eens voorstellen?  

EN/OF 

- Kan u me iets zeggen over uzelf?  

EN/OF  

- Wat beschouwt u, als een individu, belangrijk? Wat beschouwt u als minder belangrijk?  

EN/OF  

- Kan u me drie adjectieven geven die uzelf het best beschrijven?  

Inleidingsvraag  

- Wat is uw mening over religie in het algemeen?  

OF  

- Wat is religie voor u?  

OF  

- Kaartjes: wat is het belangrijkste voor jou? Of foto’s?  

Transitievraag  

• Denkt u dat veel mensen hun religie veranderen? Waarom denkt u dat mensen dit doen? 

• Denkt u dat dit gebeurt dit in alle religieuze denominaties/geloofsgemeenschappen op hetzelfde 

niveau? Waarom (niet)?  

• Heeft u er een idee van hoeveel mensen in uw denominatie/geloofsgemeenschap van religie 

veranderen?  

• Denkt u dat dit aantal is veranderd/toegenomen over de jaren heen?  

• Denkt u dat dit aantal hoger ligt dan in andere religieuze denominaties? Waarom (niet?)  

• Denkt u dat dit een makkelijk onderwerp is om te bespreken met leden van uw denominatie?  

• Waarom (niet)? Kan u mij wat voorbeelden geven?  

• Denkt u dat dit een makkelijk onderwerp is om te bespreken in uw ruimer netwerk van vrienden 

en kennissen?  

• Waarom (niet)? Kan u mij wat voorbeelden geven?  

• Denkt u dat dit een makkelijk onderwerp is om te bespreken in de bredere samenleving? 

• Waarom (niet)? Kan u mij wat voorbeelden geven?  

Sleutelvragen  

Het proces: voor, tijdens en na  

• Kan u mij vertellen over het proces van religie verandering dat u de voorbije jaren hebt 

doorgaan? 
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• Hoe zou u deze ervaring beschrijven? (Positieve/negatieve gevoelens? Hoe lang heeft dit proces 

ongeveer geduurd? Was er een doorslaggevend moment/keerpunt?) 

- Zou u de beste/slechtste momenten doorheen dit proces kunnen beschrijven? Wat heeft u 

geholpen deze obstakels te overkomen/gevoelens te delen?  

• Heeft u onderzoek gedaan of informatie opgezocht tijdens dit proces?  

- Is er naar uw mening voldoende informatie hierover ter beschikking?  

- Indien ja hoofdvraag: 

o Was deze informatie nuttig voor u?  

o Welke kanalen heeft u vooral gebruikt?  

o Als u erop terugkijkt, wat voor type informatie miste u; informatie dat u had kunnen 

helpen copen met dit proces?  

• Zijn er situaties waarbij u het moeilijker heeft met uw beslissing?  

- Zijn er situaties waarin u zich buitengesloten voelt?  

- Ervaart u soms dat mensen foute aannames maken over uw geloofsovertuiging?  

- Wat zijn stereotypen die u tegen komt?  

- Wat doet u om deze problemen te voorkomen? Wat zou er gedaan moeten worden?  

• Was u hierin alleen of had u contact met mensen in een gelijkaardige situatie? (Bvb. in 

dezelfde/gelijkaardige religieuze netwerken, familienetwerken, online, etc.) 

• Hoe ervaart u belangrijke gebeurtenissen? (Bvb. een trouw, geboorte, overlijden?)  

• Hoe ervaart u religieuze vieringen/tradities? (Bvb. kerstmis, ramadan, Chanoeka, …)  

• Als u dit moest overdoen, had u het anders aangepakt? Wat zou u hetzelfde/anders doen?  

Huidige levensvisie  

• Bij welke religie of levensbeschouwing voelt u zich momenteel het meest verbonden?  

- In welke opzichten verschilt dit met uw voormalige religie?  

Reacties van anderen  

• Heeft u aan uw omgeving vertelt dat u geconverteerd bent? 

Indien nee:  

• Waarom bent u hier niet open over?  

• Hoe zou uw naaste omgeving reageren moest u dit delen?  

• Zijn er mensen met wie u dit wel gedeeld heeft?  

Indien ja:  

• Hoe hebben anderen gereageerd op uw (de)conversie proces?  

• Hoe reageerde uw religieuze gemeenschap op deze beslissing?  

- Hoe voelde u zich daarbij?  

- Waren er bepaalde stappen die u hiervoor moest ondernemen?  

• Hoe reageerde uw sociaal netwerk op deze beslissing?  

- Wat had u nodig van uw netwerk tijdens dit proces?  

- In welke opzichten hadden zij u (nog) beter kunnen helpen?  

• Hoe regeerde anderen in de bredere samenleving op deze beslissing?  

• Zijn er situaties waarin u uw overtuigingen geheim houdt?  

• Zijn er situaties waar iemand u pusht om weer terug te gaan naar ‘uw’ religie 

Hulpkanalen  
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• Heeft u hulp gezocht bij een (hulpverlenings-)organisatie tijdens dit proces of bvb. online 

forums?  

- Indien ja:  

o Welke organisatie? 

o Hoe bent u terecht gekomen bij deze organisatie? 

o Wanneer heeft u dit gedaan?  

o Wat was hiertoe de concrete aanleiding?  

o Op welke manieren hielp deze organisatie u?  

o Wat had deze organisatie (nog) beter kunnen doen?  

- Indien nee:  

o Wat maakt dat u dit niet heeft gedaan?  

o Wat vindt u van het aanbod hierrond?  

o Wat zou gemaakt hebben dat u dit wel had gedaan?  

Aanvullend 

• (Indien niet van tevoren besproken) Denkt u dat deze ervaring/dit proces beïnvloed was door uw 

gender/migrantenstatus/leeftijd/seksuele oriëntatie/SES/positie in de maatschappij/religieuze 

gemeenschap?  

 

Besluitende vragen  

• Als u met een politicus kon praten over dit thema, wat denk je dat beleidsmakers zouden kunnen 

doen om mensen (beter) te ondersteunen doorheen hun (de)conversie proces?  

- Wat zou er moeten veranderen om:  

o Het taboe te doorbreken?  

o Mensen hier bewuster over te maken?  

- Wat zou u veranderen in het school curriculum? 

- Wat zou u veranderen op legaal niveau? 

• Wat voor ondersteuning heeft u momenteel nog nodig?  

• Denkt u dat het volledige proces betreft het veranderen van religie voor u nu compleet is? Bent u 

nog aan het omgaan met bepaalde moeilijkheden?  

• Is er iets dat tijdens dit gesprek nog niet aan bod is gekomen, maar dat u graag nog zou willen 

zeggen?  

 

Afsluiten  

Bedanken voor de tijd 

Vragen naar andere respondenten 

Benadrukken dat ze me altijd mogen contacteren 

Informatie geven over verdere resultaten indien gewenst 

Debriefing geven  
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9.3. Wervingsaffiche  

 


