
>SHVENIFIKMRXSZIVQERMTYPEXMIMRHIOIVOOSQIRHI

XSRKIRPSW-IHIVIIROIRX[IPWMXYEXMIW[EEVFMNLIXQMWKMRK

*MRERGMIIPIQSXMSRIIP^IPJWWIOWYIIP4VEXIRMWÃÃRHMRK

QEEVIIRFSIONISTIRHSIRHEXHSIXRMIQERHKVEEK8SGLMW

LIXRSHMK[ERXQERMTYPEXMIOERWPIGLXXIKIRSTIRLIMH



.SOIZER7EERIKSHWHMIRWXTW]GLSPSSKEERHI:VMNI9RMZIV
WMXIMXMR%QWXIVHEQ[IIXIVEPPIWZER>IWGLVIIJSRPERKW

LIXFSIO+IPSSJ[EEVHMKPIMHIVWGLETl1ERMTYPEXMIKIFIYVX

EPWQIRWIREJLEROIPMNOKIQEEOX[SVHIRZERHIPIMHIV(I

EJLEROIPMNOLIMHZERIIRPIMHIVMWMRZIIPVIPMKMIY^IOVMRKIR

ZEEOSR^MGLXFEEV(EXIVQEGLXWZIVLSYHMRKIR^MNRMRKVSI

TIRKIPSZMKIRMWRMIXIVK>S[IVOXLIX,IX[SVHXTEWWPIGLX

EPWMRHMZMHYIPIKIPSZMKIRKIIRVYMQXIQIIVOVMNKIRZSSV

LYRZVEKIRFILSIJXIRIRQSXMZEXMIW%PWHMIVYMQXI[SVHX

MRKITIVOXSRXWXEEXIVQEGLXWQMWFVYMOz

1ERMTYPEXMILIIJXZSPKIRW:ER7EERIQIXZIV[EGLXMRKIRXI

QEOIRl%PWNINIEERWPYMXFMNIIRKVSITKIPSZMKIRZIV[EGLX

NI^MRKIZMRKTIVWTIGXMIJGSRXEGXQIX+SH^IPJ1EEVQIRWIR

LIFFIRSSOZIV[EGLXMRKIRSTIQSXMSRIIPRMZIEY.YMWXST

HEXKIFMIH^MNRQIRWIRO[IXWFEEV.IZIV[EGLXFMNZSSVFIIPH

HEXNIKIEGGITXIIVH[SVHX^SEPWNIFIRX1EEV^SEPWMRMIHIVI

KVSIT[SVHIRIVSSOMRKIPSSJWKVSITIRQIRWIRFYMXIRKIWPS

XIRSJKIRIKIIVH>SHVEHIPIMHIVWLYRSKIRHEEVZSSVWPYM

XIRIR^IKKIRHEX+SHHIKIPSSJWKVSITIIRFITEEPHIOERXST

WXYYVX[SVHIRQIRWIRKIH[SRKIR^MGLHEEVREEVXIZSIKIR

(SIR^IHMXRMIXHERSRXZERKIR^ISSOKIIR^MRKIZMRK

TIVWTIGXMIJIRWSGMEPIWXIYR(EXMWQERMTYPEXMI1IRGVIÁIVX

EJLEROIPMNOLIMHHSSVZSSV[EEVHIRXIWXIPPIRNIFIRXTEWIIR

IGLXIKIPSZMKIEPWNIHEXPEEX^MIRQIXNIKMJXIRz

8SR;MRXIPWMWKI^SRHLIMHW^SVKTW]GLSPSSKFIHVMNJWOYRHMKI
WTIGMEPMWEXMIPIMHIVWGLETQEREKIQIRXIRFIWXYYVIRQI

HIEYXIYVZERLIXFSIO1EGLXIRQERMTYPEXMIrXSGLRMIXSRHIV

GLVMWXIPMNOIPIMHIVW#>MNRIIVWXIIMKIRIVZEVMRKQIXQERMTY

PEXMIHIIHLMNSTXSIRLMNZVEEKXIOIRW^IXXIFMNLIXKIHVEK

ZER^MNRXSIRQEPMKIFEEWHIWXMNHWPIMHIVZERIIRGLVMWXIPMNOI

LYPTZIVPIRMRKWSVKERMWEXMI;MRXIPWl(I^IQER^IMD1MVNEQ

HI^YWZER1S^IW[IVHQIPEEXWXSIR^IOVMXMIOYMXXISTLEEV

FVSIV(YWIIRHMIRWXORIGLX+SHWFIOVMXMWIVIRFPMNJXRMIX

SRKIWXVEJX-OZIV[EGLXXIQERMTYPEXMINYMWXRMIXSRHIVGLVMW

XIPMNOIPIMHIVW^MN^SYHIREPPIWSRHIVLIXOVYMWQSIXIRFVIR

KIR1EEVMOLIFFMNIIRGLVMWXIPMNOISVKERMWEXMIRSKRSSMX

^SZIIPSRGLVMWXIPMNOKIHVEKKI^MIR+VIRWSZIVWGLVMNHIRH

KIHVEKKIIRXVERWTEVERXMIIIRPIMHIVHMIEERHIXSY[XNIW

XVIOXIRQEVMSRIXXIRMR^IX^MNR[MPMW[IXGVMXMGM[SVHIR^IPJ

FIOVMXMWIIVHrWLSSXXLIQIWWIRKIVrLIX^MNREPPIQEEP

;MIHIROXHEXQEGLXWQMWFVYMOIRQERMTYPEXMIHIOIVO

ZSSVFMNKEERLIIJXLIXLIPEEWQMWD%PWNMNNITVIHMOERX

WGLETRSHMKLIFXZSSVNI^IPJFIIPHMWIVKIIRVYMQXI

ZSSVOVMXMIO

tekst Wilfred Hermans beeld Jedi Noordegraaf
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IFU WARE VERDIEPEN

CHECKLIST 
MANIPULATIE
•  Staat de leider verantwoordelijkheid af of vergroot hij zijn 

invloedssfeer alleen maar?

•  Kan hij zich verontschuldigen voor eigen fouten, en 

probeert hij daarna serieus zijn gedrag te veranderen? 

•  Hoe gaat hij om met fouten van anderen? Oefent hij macht 

over hen uit door kritiek te leveren? 

•  Zijn er gebieden waarover niet gesproken mag worden, 

zoals leiding, besluitvorming of financiën? 

WMKREPIRZERQERMTYPEXMI;IQERMTYPIVIRSZIVMKIRWEPPIQEEP

HEXLSIJXRMIXRIKEXMIJXI^MNR-OXLYMWSSOEPWMOQMNROMRHIVIR

WXMP[MPOVMNKIRIRIZIRFSSW[SVH1EEVLIX[SVHXKIZEEVPMNOEPW

XLIQEWSJHIQERMIVZERPIMHMRKKIZIRRMIXQIIVFIWTVSOIRQS

KIR[SVHIRIRHIXVERWTEVERXMIZIVH[MNRXz

;EEVSQ^MNRNYMWXVIPMKMIY^ISQKIZMRKIRZEXFEEVZSSVQERM

TYPEXMI^SEPW:ER7EERIWGLVMNJXMR+IPSSJ[EEVHMKPIMHIVWGLET#l-R

HILIPIOIVOIPMNOIFVIIHXI^MINIHEX[ERRIIVIVQERMTYPEXMIZI

TEXVSRIRWTIPIRHIZSSVKERKIVSJPIMHIV^MGLZEEOKIVSITIRZSIPX

HSSV+SH[EXQIIWXEPWEQIRKEEXQIXIIRKIFVIOEER^IPJZIVXVSY

[IR:MEHMIVSITMRKHSIR^IEER^IPJFIZIWXMKMRKIR^IKIFVYMOIR

KIPSZMKIRSQHMIFIZIWXMKMRKXIZSIHIR(EXKEEXFSZIRHMIRZEEO

WEQIRQIXIIRKIXVSIFPIIVHINIYKH^SEPWPEWXMKIZIVLSYHMRKIR

QIXLYRSYHIVWSJFYMXIRWPYMXMRK)VQSIXHERLIIP[EXKIGSQ

TIRWIIVH[SVHIRMRHEXZSSVKERKIVWGLET%PWNMNNIFIVSITRSHMK

LIFXZSSVNIIMKIR^IPJFIIPHMWIVKIIRVYMQXIZSSVOVMXMIOIR

TVSFIIVNIZSSVEPERHIVIRQIIXIOVMNKIRMRNSY[HIROFIIPHIR

0IX[IPHMXMWWPIGLXWIIRJEGXSVHMIQERMTYPEXMIFIZSVHIVXz8IR

X[IIHI[IXIROIVOPIMHIVWSJOIVOIPMNO[IVOIVWZSPKIRW:ER7EERI

ZEEOEPPIWZERLYRKIQIIRXIPIHIR[EXHMIKIQIIRXIPIHIRIRSVQ

O[IXWFEEVQEEOX)RXIRHIVHIWTIPIREPPIVPIMKVSITWTVSGIWWIR

MRIIRVIPMKMIY^ISQKIZMRKIIRVSPl)VOSQIRKIHVEKWVIKIPWIV

SRXWXEERWYFKVSITIRIV[SVHIRQEGLXWWTIPPIXNIWKIWTIIPHIRHI

SVKERMWEXMIOYRHMKIEWTIGXIR^SEPWVIKIPWZSSVGSRJPMGXLERXIVMRK

[SVHIRZEEOKIRIKIIVH[ERXD[I^MNRIIRKIPSSJWKVSITIRKIIR

SVKERMWEXMI1EEVSSOIIROIVOMWKI[SSRSRHIVLIZMKEERHI[IX

XIRZERHISVKERMWEXMIOYRHI%PWTVSJIWWMSRIIPZSSVKERKIVQSIXNI

HMX[IXIRz

1ERMTYPEXSVWOYRRIRZIVWGLMPPIRHIWXVEXIKMIÁRLIFFIRWXIPX
;MRXIPWl7SQWFPE^IR^I^MGL^IPJIRSVQSTSJHYMOIR^INYMWX

WXIIHWMRIIRWPEGLXSJJIVVSP)IRQERMTYPEXSVMWHSQMRERXIR

VIJPIGXIIVXRMIXST^MGL^IPJ,MNMWZEEOIIRGSRXVSPJVIEOWXEV[IOX

HIMRHVYOHEXLMN[IIX[EXKSIHZSSVNIMWIR^EPRMIXWGLVSQIRNI

TVMZEG]XIWGLIRHIR1IIWXEPLSYHXLMN[IMRMKZVMIRHIRSZIV[ERX

LMN^MIXMIHIVIIREPWIIRFIHVIMKMRK,YRIGLXKIRSXIRLIFFIRHER

SSOZEEOKIIRVYKKIRKVEEX1ERMTYPEXSVW^MNRZEEOLIXX]TI0SYMW

ZER+EEPNIQSIXQIIQIX^MNRKIHEGLXIKSIHIRNISRHIV[IVTIR

EER^MNRW]WXIIQ>SRMIXHERPMKNIIVYMX,MNFIKMRXIRIMRHMKX

QIXLSQQIPIWIRXYWWIRHSSV[MRXLMNIIRXMXIP2MIXHYYV^EEQ

HYWMRXIKIRWXIPPMRKXSX+YYW,MHHMROIIRGSEGLHMILIXFIWXIYMX

QIRWIRLEEPXHSSV^IHIVYMQXIXIKIZIRz

-R^S[IPVIJSVQEXSVMWGLIEPWGLEVMWQEXMWGLIOVMRKIRWXEEXHI
ZSSVKERKIVSTIIRZSIXWXYO(ERPMKXQERMTYPEXMISTHIPSIV:ER

7EERIl+IQIIRXIPIHIRZIV[EGLXIRHEXHIZSSVKERKIVIIRWSSVX

HSSV+SHKIVSITIRWYTIVKIPSZMKIMWHMILYRZIVXIPXLSILIX^MX

(EEVQIIKIIJNI^SMIQERHZVMNWTIP-OPEEXWXYHIRXIRKIVIKIPH

MRXIVZMI[WEJRIQIRQIXTVIHMOERXIRIRSZIVWXVIRKVIJSVQEXSVM

WGLITVIHMOERXIRLSSVMOHMXWXIIHWXIVYKZSSVKERKIVWHMISTIIR

ZSIXWXYOWXEERIRXSXEEPRMIXSTIRWXEERZSSVVIJPIGXMISJOVMXMIO

3THIZVEEK[MIIVQIXLIRQIIHIROXFMNKVSXIFIWPMWWMRKIRMWLIX

ERX[SSVHWXIIZEWXDRMIQERHrQIIWXEPMRZVSQIFI[SSVHMRKIR

D-OFIWPMWHEXMRHIWXMPXIZERHIWXYHIIVOEQIVQIX+SH;MIHYVJX

IVHERRSKMIXWXI^IKKIR#z

:VSIKIV[EW:ER7EERI^IPJVIJSVQEXSVMWGLl5YEQEGLXWZIVLSY

HMRKIRWTIIPHIHEEVZSSVEPHITSWMXMIZERHITVIHMOERXIIRVSP

&SZIRHMIRMWHMILIPIOIVOWXVYGXYYVKIFSY[HSTDHSSV+SHKIKI

ZIRKI^EKIREYXSVMXIMX(IQIRWIRHMIEERHIORSTTIRHVEEMIR

LIFFIRMRZPSIHSTLIXLIPIPIZIRZERHIKIQIIRXIPIHIR[IPOI

OPIHMRK^IEERQSIXIR[IPOIZEOERXMIFIWXIQQMRK^IQSIXIR

QMNHIRLSI^ILYRZVMNIXMNHQSIXIRMRZYPPIR[IPOITEVXMN^I

QSIXIRWXIQQIRz

&MNOPIMRITMROWXIVFI[IKMRKIRMWQERMTYPEXMIZEEOKIOSTTIPHEER

IIRSJX[IIGLEVMWQEXMWGLIPIMHIVWXIV[MNPMRXVEHMXMSRIPIVIOIVOIR

)IRPIMHIVOERTEWQERMTYPIVIR
EPWLMNHEEVHIVYMQXIZSSVOVMNKX

Casus 2  De profeet

Ongeveer tien jaar geleden ontstond er een 

rel rondom een PKN-predikant in het midden 

van Nederland, die tegelijk voorzitter was 

van een landelijke, christelijke organisatie. 

Dominee Pietersen leende via misleidingen 

al sinds de jaren ’80 tienduizenden euro’s 

van gemeenteleden, vertelt Martijn, destijds 

gemeentelid. Daarnaast zou hij gedurende tien 

jaar giften hebben verduisterd. Het grootste 

deel kon hij niet terugbetalen. Martijn: “De 

geldvraag wegens ‘acute nood’, zoals een 

belastingtegenvaller of een onvoorzien grote 

garagerekening, kwam altijd via een brief, en 

alles moest onder geheimhouding.” Martijn 

wil anoniem blijven, “vooral omdat Pietersen 

de kwestie afschildert als ‘een hetze door 

enkele personen’. Hij tracht al sinds 2006 

de zaak af te schilderen als een persoonlijk 

conflict met enkelen, terwijl het om structureel 

ambtsmisbruik en verduistering ten overstaan 

van velen gaat. De zaak draait om het 

misbruiken van je platform om mensen privé 

aan te schrijven en geld los te krijgen – niet 

slechts om het niet terugbetalen.” 

Martijn heeft een compleet dossier aangelegd, 

en deed uiteindelijk zelfs aangifte bij Justitie, 

toen een college van de PKN meeging in hoe 

Pietersen het conflict schetste. “Pietersen 

stelde je voor de keuze: ben je voor of tegen 

mij? Indirect deed hij zo een beroep op je 

loyaliteit.” Na melding bij de kerkenraad 

in 2006 begon de dominee volgens Martijn 

te manipuleren. “Hij begon tweespalt te 

zaaien door extreem in de slachtofferrol te 

duiken tegenover mensen die loyaal aan hem 

waren. Praten over de feiten vermeed hij, en 

ondertussen vertelde hij dat hij een stap ter 

verzoening had gezet en alleen nog wachtte 

op de reactie op die uitgestoken hand. Kritiek 

hierop werd door zijn omgeving afgedaan als 

‘onchristelijk’, terwijl Pietersen zelf dieper in 

de slachtofferrol dook: ‘Zie je wel, zij willen 

niet’, zei hij dan.” Martijn vertelt dat Pietersen 

na zijn schorsingen in 2007 en 2011 nog 

steeds preekafspraken maakte, suggererend 

dat ‘het akkefietje’ opgelost was. Maar “vlak 

voor de preekbeurt zei hij verhinderd te zijn, 

bijvoorbeeld door een buitenlandreis. Als 

iemand de kerk in kwestie vertelde over de 

schorsing, reageerde Pietersen boos dat er ‘een 

groot onrecht’ plaatsvond. Kerken hebben mij 

e-mails gestuurd waarin hij dit zegt.” Martijn 

geeft aan dat in de schorsingsuitspraken van de 

kerk te lezen is hoe de predikant geen openheid 

geeft over zijn handelen. “Ik ben verontwaardigd 

over het moedwillig vals omgaan met 

geestelijke principes, zoals vergeving, deze te 

misbruiken om je eigen handelen verborgen te 

houden en daarbovenop anderen in een kwaad 

daglicht te stellen.”

Pietersen reageert per mail dat hij de in 2006 

ontstane commotie begrijpt. Alle persoonlijke 

schuldeisers hebben volgens hem hun geld 

teruggekregen. Pietersen: ‘Verder neem ik 

beslist afstand van de suggestieve en lasterlijke 

insinuaties, die helaas zo kenmerkend zijn voor 

het obsessieve gedrag van Martijn.’

Casus 1  Ambtsmisbruik

Henk was kerkenraadslid van een inter-

nationale gemeente. Als hij over andere 

manipulatieverhalen hoort, reageert hij cynisch. 

“Welkom in het Lichaam van Christus.” Als 

godsdienst-pastoraal werker deed Henk de 

zangleiding, werkte hij met tieners en preekte 

hij soms. “Het is een kleine gemeente, die veel 

mensen met gebrokenheid weet te vinden. 

Klein is veilig. Toen onze voorganger een 

paar maanden op een kerkelijk vastgesteld 

sabbatical naar het buitenland ging, begon 

het te rommelen. Dat begon met een preek 

van een charismatische vriend van mij, John. 

Hij bekritiseerde de speerpunten van onze 

gemeente; het moest om Jezus draaien, de rest 

was van secundair belang. Natuurlijk, Jezus 

is het belangrijkst, maar de predikant vanaf 

de kansel bekritiseren terwijl hij weg is, vind 

ik niet chic.” John, de charismatische vriend, 

kreeg contact met Michiel. Michiel vertelde 

getuigenissen, verkocht een boekje waarvan de 

opbrengst voor de kerk was en gaf profetische 

beelden door. Samen met John startte hij een 

bijbelkring in de gemeente. Henk: “Michiel 

sprak over spectaculaire Godservaringen 

en vertelde hoe God hem als profeet had 

bevestigd. Ik was volgens hem ook een profeet. 

Dat maakte indruk; Michiel was de man met 

ervaring. Hij had genoeg charisma om serieus 

genomen te worden, en hij kende Gods wil voor 

ons leven. Mensen snakken ernaar dat te horen, 

vanuit een diep verlangen naar zekerheid. 

Uiteindelijk kwam Michiel met een profetie 

voor onze voorganger: ‘Het is ongezond voor 

jou én de gemeente als jij voorganger blijft.’ 

Voornaamste reden: omdat God dit wil. Dat deed 

ons schrikken. Onze voorganger had natuurlijk 

zwakke punten, maar Michiel verabsoluteerde 

die. Hoewel hij het vriendelijk zei, voelde het 

voor de voorganger als een mes op de keel. We 

hebben daar als kerkenraad over nagedacht, 

voor gebeden en geconcludeerd: we denken 

niet dat dit van God is. Michiel reageerde 

teleurgesteld. Niet veel later besloten hij en 

John van hun kring een huiskerk te maken. 

Michiel begon zijn visie op de huiskerk, die niet 

strookte met onze visie, druppelsgewijs op de 

Facebookpagina van onze kerk te plaatsen. In 

de mailconversatie waarin wij hem vriendelijk 

vroegen hiermee te stoppen, begon hij mensen 

tegen elkaar uit te spelen en woorden te 

verdraaien. Als een dwarse puber zette hij een 

manifest van tientallen pagina’s online; toen 

wij dat verwijderden, was hij zo overstuur dat 

hij de complete mailconversatie als open brief 

aan de gemeente op onze Facebookpagina 

zette. Onthutsend. Ik trok het niet, en heb 

toen alle contact met hem verbroken. Toen 

John en Michiel de kerk verlieten, hebben we 

geprobeerd leegloop te voorkomen door de 

ophef te sussen: de kerkverlaters zegenen, zo 

goed mogelijk afscheid nemen.”

Geconfronteerd met deze reconstructie, laat 

John weten dat hij zich niet herkent in het 

verhaal en verder niet wil reageren. Michiel 

mailt dat hij de onderwerpkeuze ten zeerste 

waardeert en onze zorg deelt. ‘De casus is 

interessant en als fictie goed geschreven. (…) 

Ik voel geen behoefte er inhoudelijk op in te 

gaan of dingen te wijzigen. Het is iemands 

persoonlijke beleving waar ik geen herkenning 

in vind.’

Alle namen in deze waargebeurde verhalen zijn 

om privacyredenen verzonnen.
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HMIPERKIVQIIHVEEMIRQERMTYPEXMIQIXLIXW]WXIIQZIV[I

ZIROER^MNRPIKXKI^SRHLIMHWTW]GLSPSSK;MRXIPWYMXl(EEV

MWLIXHMWJYRGXMSRIPIW]WXIIQRSHMKSQHIQERMTYPEXMIMR

WXERHXILSYHIRFITEEPHIZVEKIROYRNIRMIXWXIPPIRIV

^MNRXEFSIWLIMPMKIKIHVEKWVIKIPW1IRWIR[SVHIRHEEVHSSV

WXIIHW^[EOOIV/MNOQEEVREEVPERHIR[EEVIIRHMGXEXSV

ZIVH[MNRXHEEVQSIXIIRGSQTPIXISQWPEKTPEEXWZMRHIRz

-RLIXOIVOIPMNOIQMHHIRMWHIZSSVKERKIVIIVHIVSR^IOIV

SQHEXSRHYMHIPMNOMW[EXHIKIQIIRXIZERLIQZIV[EGLX

ZIVXIPX:ER7EERIl(EEVOERHIZSSVKERKIVFMNKIFVIOEER

MRZPSIHZMEQEGLXWWTIPPIXNIWKIQERMTYPIIVH[SVHIRHSSV

FMNZSSVFIIPHWXIVOIOIVOIRVEEHWPIHIR(EXPIMHXQMRHIV

WRIPXSXI\GIWWIRHERJMRERGMIIPSJWIOWYIIPQMWFVYMOQEEV

QERMTYPEXMIKIFIYVXSSOHEEV[IPHIKIPMNOZEEOMRTVSGIW

WIR[EEVFMN[MNOKIQIIRXIRWEQIRKEER^SEPWFMNHI4/2

(IZSSVKERKIVLIIJXHEEVFMNWSQWZSPWXVIOXKIIRMRZPSIHIR

QSIXEJ[EGLXIR1MWWGLMIR[SVHXLMN[IP[IKKIFSRNSYVH(I

OIVOIRVEEHWZSSV^MXXIVHMIQEKFPMNZIRMWZEEOHIQIIWXEW

WIVXMIZIMIQERHYMXLIXFIHVMNJWPIZIR)VOSQIRHYWERHIVI

QEGLXIRFSZIRHVMNZIR:EEO[SVHIRFIWPMWWMRKIRKITVI

WIRXIIVHEPWDKSIHZSSVLIXKVSITWFIPERKXIV[MNPLIXZSSVEP

HIFIPERKIRZERÃÃRSJX[IITIVWSRIRHMIRX^SEPWQEGLX

WXEXYWSJKIPHz

4MNRPMNOQEEV[EEVYMXSRHIV^SIOREEVTIVWSSRPMNOLIMHW
WXVYGXYVIRZERKIPSZMKIRIRSRKIPSZMKIRFPMNOXHEXFIMHI

KVSITIRIZIRIKS½WXMWGL^MNR)RHYWRIX^SZIVPIMHFEEVXSX

QERMTYPEXMIJKIHVEK(EEVSQMWMRHMXKIZEPRMIXWQMRHIV

[EEVHERLIXGPMGLÃZSSVOSQIRMWFIXIVHERKIRI^IR

>S[IP:ER7EERIEPW;MRXIPWWXIPXHEXLIXZSSVOSQIRZER

QERMTYPEXMIFMNNI^IPJFIKMRX0SSTNIUYEIQSXMSRIPISRX

[MOOIPMRKEGLXIVIRWXENIHYWRMIX^SWXIVOMRNIWGLSIRIR

HEROVMNKXIIRQERMTYPEXSVIIVHIVZSIXEERHIKVSRHl.I

KILSSV^EEQXHEX[EXEYXSVMXIMXSZIVNILIIJXzEPHYW;MRXIPW

l)IRPIMHIVOERTEWQERMTYPIVIREPWLMNHEEVHIVYMQXIZSSV

OVMNKX%PWOIVOKERKIVQSIXNINI^IPJKSIHOIRRIR^SHEXNI

QMRHIVWRIPHMRKIRHSIXHMIRMIXFMNNITEWWIR+ERMIXNI

IMKIRKVIR^IRSZIV+SHRSHMKXNIYMXQEEVVIWTIGXIIVXHI

ZVMNI[MP%PWIIROIVOIPMNOPIMHIVHEXRMIXHSIXWXVSSOXHEX

QMNRWMR^MIRWRMIXQIX+SHWOEVEOXIV/MNOZIVZSPKIRWREEV

HIZVYGLXIRZERMIQERHWPIMHIVWGLETIRWXEEVNIRMIXFPMRH

ST^MNR[SSVHIR^MNRHEHIR^IKKIRZIIPQIIVz

>IPJOIRRMWMWZSSVHIPIMHIV^IPJYMXIVEEVHSSOZEROEVHMREEP

FIPERK:ER7EERI^SYKVEEK^MIRHEXTVIHMOERXIRHIRIYW

YMXHIFSIOIRLEPIRIRFIXIVQIXIIRKVSITPIVIR[IVOIR

l0IIVMIXWZERKVSITWH]REQMGETVSIJLSIHISRHIVPMRKI

VIPEXMIW^MNR%PWKVSITWPIMHIVFITEEPNIQIHIHIWSGMEPI

MHIRXMXIMXZERHIQIRWIRHMI^MGLFI[YWXFMNNSY[KVSIT

EERWPYMXIR[IIXHEX4VSJIWWMSREPMWIVMRKMWZSSVQMNLMIV

MRLIXWPIYXIP[SSVH:SSVKERKIVW[IXIRZEEOXIZIIPZER

HMRKIRHMIQMRHIVFIPERKVMNO^MNR^IOIRRIRHIOIVOLMWXSVMI

IRHSKQEXMIOSTLYRHYMQTNIQEEVZIVKIXIRWSQWHEX^I

QIXQIRWIR[IVOIR4VIHMOERXWSTPIMHMRKIRLIFFIRHEEVXI

[IMRMKEERHEGLXZSSV)V^MNRRMIXZSSVRMIXWREWGLSPMRKWXVE

NIGXIRZSSVTVIHMOERXIR

(EEVREEWXQSIXIR[IFIWIJJIRHEXLIXEQFXZERTVIHMOERX

MRWSQQMKIOIVOIREERXVIOOIPMNOMWZSSVQIRWIREER[MI

TW]GLSPSKMWGLKI^MIRMIXWQEROIIVX>I[SVWXIPIR^MGLHSSV

^SR^IWNEVMKIWXYHMILIIRIRVEOIRZIVZSPKIRWZIVWPEEJH

EERHI[IOIPMNOWIEERHEGLX3ZIVMKIRW^MNR^MN^MGLLMIVRMIX

TIVHIJMRMXMIFI[YWXZERHEXQEEOXLIXHIWXIPEWXMKIV

3QSZIVGSRJPMGXIRSJZIVRMIY[MRKXIOYRRIRWTVIOIRQSIX
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Lange tijd volgde ik braaf het gebaande pad. Ik ging naar een basisschool die was 

verbonden aan onze kerk, daarna de middelbare school, vervolgens zelfs naar onze 

eigen theologische universiteit. De kerk waarin ik opgroeide, deed duidelijk haar best de 

jeugd bij zich te houden.

Bij mij lukte dat uiteindelijk niet. Het geloof hervond ik, maar acht jaar lang ging ik niet 

naar een kerk. In die tijd leerde ik veel over hoe mensen in elkaar zitten. Een keerpunt 

was toen ik las over een klassiek onderzoek uit de jaren vijftig. Zes acteurs zitten aan 

een tafel, plus een onwetend persoon die denkt dat hij meedoet aan een experiment 

over lengte schatten. De wetenschapper legt uit dat alle deelnemers moeten zeggen

welke van de rechter lijnen even lang is als de linker (zie schema links).

Het antwoord is natuurlijk C. Maar de zes acteurs zijn geïnstrueerd om allemaal 

hetzelfde foute antwoord te geven. Ze zeggen op rij allemaal A. Hoe reageert de 

onwetende proefpersoon? Hij zegt ook A.

Zonder acteurs erbij gaf bijna iedereen het goede antwoord, met acteurs erbij zestien 

keer zo vaak het verkeerde! Zo makkelijk slaat onze mening blijkbaar om. We willen 

erbij horen, gezichtsverlies voorkomen, aardig gevonden worden en we passen ons 

direct aan. Hoe zou dit gaan tellen bij een minder overduidelijke kwestie als het 

lengteverschil van twee lijnen? Bijvoorbeeld bij de vraag of God wel bestaat? 

Al in de baarmoeder horen we de stemmen van onze ouders, zodat we sneller hun taal 

overnemen als we eenmaal zijn geboren. Ons brein zit vol zogeheten spiegelneuronen, 

waardoor we elkaars gebaren, mimiek en bewegingen automatisch imiteren. Iedereen 

kent het wel, dat gesprekspartners het overnemen als iemand zijn knieën over elkaar 

doet, gaat geeuwen of zijn handen in zijn nek legt. Als we opvallen, geeft dat onrust, dus 

passen we ons liever aan.

Pas dat eens toe op geloof en ongeloof. De meeste christenen in Nederland groeien 

op het platteland op, waar soms tien keer zoveel gelovigen wonen als in de stad. Maar 

als ze daarheen verhuizen om te studeren of te werken, ondergaan ze een enorme 

cultuurschok. Want thuis was er dan wel sociale druk, maar in hun nieuwe omgeving 

misschien nog wel meer.

Dat is niet wat we meestal horen. De mythe gaat dat kerken en dorpen gesloten 

systemen zijn, waar je onder druk wordt gezet om de algemene opinie te volgen. En 

veel twintigers ervaren het inderdaad als een bevrijding zich te ontworstelen aan hun 

opvoeding en eindelijk ‘zichzelf’ te worden. Maar heel toevallig is dat ‘zichzelf’ precies 

hoe hun studiegenoten en collega’s er ook over denken… 

Want overal is er sociale druk, en misschien nog wel het meest in kringen die zich 

afficheren als ruimdenkend. Elke omgeving oefent druk op je uit om je aan te passen. 

Elke groep heeft zijn waarden, regels, ideaalbeelden en etiquette. Die neem je haast 

automatisch over. Als je denkt dat je ‘jezelf’ bent, ben je dan eenvoudig zo vergroeid met 

je omgeving dat je geen frictie meer ervaart?

Mijn boodschap is nu dus niet: ontworstel je aan die druk. Mensen zullen altijd worden 

beïnvloed door hun omgeving. Daarin hebben we geen keus. Waar we wel invloed op 

kunnen uitoefenen, is welke omgeving. En dat is de reden geweest waarom ik zelf, na 

acht jaar onderbreking, toch weer aan een kerk meedoe. Als ik sowieso bij een of meer 

kuddes hoor, dan toch het liefst bij een kudde die zich, hoe onhandig vaak ook, laat 

inspireren door Jezus. Als er toch overal ‘gepreekt’ wordt en ik daar niet aan ontkom, 

dan toch graag een preek over God. Je kunt er niet voor kiezen niet beïnvloed te 

worden. Je kunt er wel enigszins voor kiezen door wie je beïnvloed wordt.
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Casus 3  Ambtsmisbruik

De derde casus bij dit verhaal laat misschien 

nog wel het best zien hoe sterk manipulatie kan 

doorwerken. Een predikant wilde een geval van 

seksueel misbruik door een collega-predikant 

aankaarten. Hij werd naar eigen zeggen onder 

druk gezet door de betreffende predikant en 

diens kerkenraadsvoorzitter, onder meer door 

het dreigen met een rechtszaak.  

De geïnterviewde predikant kreeg kort  

na het gesprek te veel last van terugkerende 

spanningen en besloot toch geen toestemming 

te geven voor de publicatie van zijn verhaal.

WELKE GROEPS!
DRUK KIES JE?

WELKE VAN DE RECHTER LIJNEN IS 

EVEN LANG ALS DE LINKER?
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