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In hun puberteit gaan ze steeds kritischer naar 

hun geloof kijken en plaatsen ze vraagtekens 

bij verschillende geboden en verboden. Waar-

om mogen ze niet naar populaire tv-program-

ma’s kijken? Waarom moet je een deel van wat 

je verdient afstaan aan de kerk? Van je bruto 

inkomen, omdat God niets te maken heeft met 

de belasting? Waar staat dat dan in de Bijbel, 

dat je niet voor je 18e een vriendje mag heb-

ben? Dat je moet trouwen met de man die jou 

ontmaagdt? Dat dolfijnen ‘van de duivel’ zijn? 

Of dat kinderen geslagen moeten worden met 

een pollepel?

Hun keuze om te breken met hun geloof, bete-

kent dat ze volledig alleen komen te staan. De 

kerk verbiedt hun ouders, familie en vrienden 

om contact met hen te hebben. 

In een tijd waarin radicalisering van jongeren 

een hot item is, laten de schrijfsters helder zien 

hoe via indoctrinatie, manipulatie en onder-

drukking het eigen beoordelingsvermogen 

sluipenderwijs wordt aangetast. Maar ook hoe 

je je daaraan kunt ontworstelen.
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Zwemmen of verdrinken is het indringende, 
 waargebeurde verhaal van twee jonge meisjes 
die opgroeien in een  evangelische geloofs
gemeenschap: de City Life Church in Den 
Haag.

Taboedoorbrekend boek 
over opgroeien in een 

Nederlandse sekte

Over de schrijfsters

Mariëlle (1989) en Natasja Lucas (1984) groeiden 

op binnen de Haagse geloofs gemeenschap van 

de City Life Church. Zij stapten op respectievelijk 

17- en 18-jarige leeftijd uit deze kerk. Met dit 

boek willen zij jongeren inspireren om in de 

eerste plaats in zichzelf te geloven.
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