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‘Mijn hart gaat uit naar studenten en net-afgestudeerden’
In september 2020 werd Laurens van
Lavieren (31) benoemd tot nieuwe directeur
van ForumC. Deze organisatie presenteert
zich als een forum voor iedereen die geïnteresseerd is in grote vragen rond wetenschap, cultuur en het christelijk geloof.
Die omschrijving lijkt op de missie van
De Linker Wang. Wat zijn de verschillen en
overeenkomsten tussen beide platforms?

kantoorruimte van IFES-Nederland.
Samen zijn ze nu op zoek naar een
nieuw onderkomen. Samen, want
de samenwerking is warm en strekt
zich verder uit dan het gebruik van
de kantoorruimte: Laurens werkt
een dag per week voor IFES. Dit is
een overkoepelende organisatie van
verschillende christelijke studentenverenigingen in heel Nederland.
IFES wil studenten stimuleren en
toerusten om:
• van de Heer Jezus Christus te
getuigen;
• gestalte te geven aan hun roeping
in kerk en samenleving;
• elkaar onderling te dienen en te
steunen.

Ina Scholma-Huisman
De omschrijving waarmee ForumC
zich profileert, prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Die doet denken aan de
missie waarmee De Linker Wang
naar buiten treedt, namelijk 'vanuit
religieuze en levensbeschouwelijke
bronnen de compassie met mens en
leefomgeving omzetten in politiek
handelen.' In het vergelijken van de
missies valt op dat bij beide organisaties religie een rol speelt. De Linker
Wang put uit meerdere bronnen, bij
ForumC is de bijbel de religieuze
bron.

Dominees
‘Leidt religie tot geweld?' en 'Is
beschaving beter af zonder religie?'.
In de politiek zijn de standpunten
meestal al ingenomen, bij ForumC
gaat het om het denkproces dat daaraan voorafgaat. ForumC nodigt voor
debatten en lezingen wetenschappers

Samenwerken

Laurens (31 jaar) studeerde theologie en religiewetenschappen aan de
Evangelische Theologische Faculteit
in Leuven. Hij deed de specialisatie
tot gemeentepredikant aan de PThU
in Amsterdam, waar hij ook een aantal jaren als dominee werkte. Bij dit
onderdeel van Laurens’ cv dringt de
vergelijking met De Linker Wang zich
toch weer op. Dominee Ab Harrewijn
stond aan de wieg van dit platform
voor geloof en politiek. Harrewijn studeerde als telg uit een Gereformeerde
Bondsgezin theologie in Utrecht,
waar hij actief werd in de studentenbeweging. In 1983 werd hij bevestigd
in de Muiderkerk in Amsterdam. Harrewijn was begaan met de mensen
die in sociaal opzicht de hardste klappen te verduren kregen en nam vele
initiatieven tot verbetering.

Net als zoveel anderen werkt Laurens
in de coronatijd vanuit huis: 'Zonder
corona zat ik evengoed thuis te werken. We beschikken op dit moment
niet over een kantoorruimte.' ForumC
is dus een kleine organisatie. Laurens:
'Dat klopt. Naast mij zijn er nog twee
betaalde, parttime werkende, krachten. Verder zijn er veel vrijwilligers en
stagiaires die zich enthousiast inzetten.' ForumC maakte gebruik van de

Voor Laurens geldt: 'In mijn werk
als gemeentepredikant merkte ik dat
mijn hart vooral uitging naar studenten en pas-afgestudeerde jongvolwassenen. Die levensfase, waar ik zelf
nog een beetje in zit, fascineert me:
een fase van volwassen worden en je
eigen richting bepalen. En dat in een
tijd met héél veel vrijheid en weinig
kaders. Met bovendien een grote druk

een christelijk perspectief.
De Linker Wang raakt aan het gevoel
als zij formuleert dat 'compassie met
de mens en zijn leefomgeving' de
drijfveer is voor haar wens tot politiek
handelen. Laurens van Lavieren, de
nieuwe directeur van ForumC, laat

‘Bij ForumC komen ‘de grote vragen’ van deze tijd aan bod’
De Linker Wang wil haar leden 'informeren en het gesprek faciliteren',
met als doel het politieke handelen.
ForumC organiseert ook lezingen en
debatten om de achterban breed toe
te rusten, waardoor méér onderwerpen aan de orde komen dan alleen
de voor de politiek relevante onderwerpen. De 'grote vragen' van deze
tijd, zeker voor mensen die geloven,
komen zo ook aan bod: ‘Is God te
bewijzen?’ ‘Ben ik gek als ik geloof?’
‘Ben ik meer dan mijn brein?’ Onderwerpen die in het politieke debat aan
de orde komen, worden niet geschuwd. Dat zijn vragen zoals: 'Welke
invloed heeft religie op polarisatie?',
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en ervaringsdeskundigen uit. Daarbij
is er altijd ruimte voor het christelijk
geluid door de deelname van een
christelijke wetenschapper.

Bladen
De Linker Wang geeft vijf keer per
jaar het gelijknamig magazine uit 'om
lezers te informeren, inspireren en
opiniëren over religie, levensbeschouwing, politiek en samenleving om hen
zo in staat te stellen tot een betere
oordeelsvorming te komen'. Radix,
het blad van ForumC wordt vier keer
per jaar uitgegeven. In dit wetenschappelijk tijdschrift verschijnen
artikelen op het kruispunt van geloof,
wetenschap en samenleving vanuit

ook zien dat het om meer gaat dan
debat en discussie. 'ForumC is een
netwerk van mensen die een warm
hart en een kritische geest bij elkaar
willen houden', zegt hij.

om 'iemand' te worden.' Vandaar zijn
overstap naar de studentenkoepel en
naar ForumC. Deze organisaties ondersteunen studenten en afgestudeerden in het vormen van hun identiteit,
ideeën en meningen.

Overtuigingen
Op de website formuleert ForumC
haar vertrekpunt met de woorden: 'Wij geloven dat de Bijbel het
betrouwbare Woord van God is'.
Hoeveel ruimte is er voor andere
overtuigingen? Laurens: 'ForumC is
geen standpunten-organisatie. Het is
juist een platform waar mensen van
mening mogen verschillen, en zonder
gezichtsverlies van mening kunnen
veranderen. Een groot verschil met de
debatten zoals die vaak in de politiek gevoerd worden. Daar worden
de eigen meningen en standpunten
geventileerd, zonder goed te luisteren
naar wat de ander tot zijn overtuiging
brengt.'
Een van de doelen van ForumC is het
helpen van christenen om zichtbaarder en dienstbaarder te zijn aan de
samenleving en wetenschap. Laurens:
'In een geseculariseerde samenleving
is er vaak minder aandacht voor een
christelijk geluid. Ook voor christenen zelf is het vaak zoeken naar de
relevantie van hun geloof voor actuele
vraagstukken. Binnen ForumC helpen
we elkaar dat christelijke geluid te
ontdekken en te laten horen, omdat
het een waardevolle en relevante
bijdrage is aan onze samenleving'.

Religiedebat over klimaat
Op 9 maart wordt in de Metaalkathedraal in Utrecht het Nationaal
Religiedebat gehouden. ForumC
organiseert dit debat jaarlijks om de
rol van religie en het christelijk geloof
te onderzoeken in relatie tot een
actueel maatschappelijk thema. Dit
jaar zal het gaan over 'Klimaat, religie
en klimaatreligie'. Laurens: 'Corona is
een grote crisis, maar de opwarming

en de uitputting van de aarde nog
veel meer.' In de aankondiging van
het debat staat: 'alle krachten moeten
worden gebundeld om deze enorme,
collectieve uitdaging het hoofd te
bieden. En is religie een stuwende
of juist een remmende kracht in de
klimaatacties? Het klimaatactivisme
vertoont ondertussen zelf religieuze
trekken. Is dat noodzakelijk om de
mensen de ernst van de situatie te
doen beseffen of versterkt het juist de
polarisatie tussen de voor en tegenstanders van klimaatactie? En tot slot:
is er nog hoop?'
Laurens: 'We hopen dat heel veel
mensen dit debat gaan volgen. Het is
een onderwerp dat ertoe doet.'

NATIONAAL RELIGIEDEBAT OP 9 MAART.
Sprekers:
Mark Dekker, Promovendus in Complex Urban
and Climate Systems aan de Universiteit Utrecht.
Hij deed 1,5 jaar klimaatonderzoek voor het KNMI
op Spitsbergen.
Eva van Urk, Promovenda in Christian ecotheology
aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Embert Messelink, Tekstschrijver en directeur
natuurbeweging A Rocha.
Cor Verkade, Vastgoedondernemer, spreker.
Ben Tiggelaar, Expert in leiderschap, verandering
en gedrag.
Gespreksleider:
Talitha Muusse, lid Raad van toezicht MVO,
raad van advies TNO, bestuur blikverruimers,
Expert in Millennials-generatie.
Meer informatie en livestream:
https://forumc.nl/studenten/nationaal-religiedebat
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