
 

“HET HARNAS MOET AF” 

In gesprek met Cors Visser over christenzijn in het nieuwe Nederland 

 

 

Cors Visser is de jonge directeur van ForumC, een nieuwe organisatie die zich inzet voor dienstbare en zichtbare 

christenen in de samenleving. Veranderde tijden vragen om andere manieren waarop christenen met de 

samenleving in gesprek zijn. Op het werk, in de kerk, maar ook in het publieke debat. Wat zijn de veranderingen 

waarop ForumC wil inspelen? En, hoe denkt de organisatie dat te gaan bereiken? 

 

 

Wie op bezoek gaat bij Cors Visser, stapt uit de bus bij de halte Atatürkstraat. De straat is genoemd naar de 

vader des vaderlands van de Turkse republiek. Als je, eenmaal uitgestapt, om je heen kijkt, zie je hoofddoekjes 

in de rij van een Volendammer viskraam staan. Het aanzien van Nederland is, ook voor het blote oog, in 40 jaar 

tijd drastisch veranderd. Christenen zijn een kleine minderheid geworden, niet alleen doordat het land 

pluralistischer geworden is, maar ook doordat het christendom voor veel Nederlanders aan zeggingskracht en 

betekenis verloren heeft. In het nieuwe Nederland past een andere houding van christenen ten aanzien van de 

samenleving. Deze vaststelling vormt een belangrijke reden voor de oprichting van ForumC, een fusie tussen 

ICS, Sensor en het GWG. Clubs die tussen 1952 en 1970 werden opgericht om een gereformeerde achterban toe 

te rusten als gelovige christenen in een seculariserende samenleving overeind te blijven. Inmiddels is het 2009 en 

is het tijd voor samenwerking én een andere doelstelling.  

 

“Uiteindelijk is het proces heel snel gegaan. In anderhalf jaar tijd hebben we dit besluit voorbereid, gemaakt en 

uitgevoerd. Op één of twee negatieve reacties na zeiden de leden: ‘ja, eindelijk,...Ga alsjeblieft samen met elkaar 

verder!’, zegt Visser. En, als het aan ForumC ligt, is dit nog maar het begin. ‘We hopen dat ook andere 

organisaties zich bij ons zullen aansluiten of zich met ons zullen verbinden. De tijd dat een kleine groep mensen 

in de redactie van het ene clubblad, de adviesraad van een volgende club en in het bestuur van een derde 

organisatie zaten, moet voorbij zijn. De christelijke wereld was lange tijd veel te versnipperd...’ 

 

Hoewel de activiteiten grotendeels meeverhuizen naar de nieuwe organisatie, lijkt de fusie ook te leiden tot 

nieuw elan en een nieuwe manier van presenteren. Waar zit het grote verschil met hoe deze organisaties vóór de 

fusie opereerden? 

“Christenen moeten bovenal leren zich bescheiden, open en zelfbewust opstellen in hun gesprek met 

buitenstaanders. We hebben echt iets waardevols bij te dragen, maar we moeten wél nadenken over de manier 

waarop we dat doen. Een goed voorbeeld vind ik het debat over schepping en evolutie. Dat wordt op het moment 

echt op een verkeerde manier gevoerd. Wij zeggen, als ForumC: laten we niet langer proberen één geluid te 

brengen als christenen, maar vooral laten zien dat er in onze kringen op niveau over deze dingen gedacht en 

gesproken wordt, zonder elkaar telkens aan of af te vallen. Dat betekent ook dat je in gesprek met de wereld om 

je heen komt. Christenen sloten zich vaak op in hun torens, werkten daar aan hun wapenrusting en vlogen dan 

geharnast naar buiten met hun standpunt, om zich daarna weer veilig op te sluiten. Dat harnas moet af: wie in 

gesprek met een ander treedt, moet niet bang zijn ook zelf te worden geraakt en veranderd.” 

 

 In het verleden verschenen er regelmatig boekjes met titels als ‘Holisme: alles of niets?’ en ‘Wat moeten wij 

geloven?’. Titels die getuigen van een gesloten wereldbeeld, waarbij een kleine club christendenkers bepaalde 

hoe de christenen  tegen deze dingen aan zouden moeten kijken. Hoe zou een publicatie van ForumC over, 

bijvoorbeeld, nieuwe spiritualiteit, er uit komen te zien? 

 

“Nou ja, het zal hoe dan ook een boekje worden waarin we de mensen waar we over schrijven zelf óók een 

bijdrage laten schrijven.  Vroeger zag je vaak dat bijvoorbeeld een new age-aanhanger in zo’n geval door een 

christen geïnterviewd werd en dat vervolgens vrij eenzijdig werd vastgesteld wat hier precies ‘niet-christelijk’ 

aan is. Wij zouden in zo’n boekje het probleem willen begrijpen en van zoveel mogelijk kanten willen belichten. 

Wie een simpel antwoord wil op de vraag of kinderen wel of niet Harry Potter mogen lezen, is bij ons niet aan 

het goede adres. Wij vertrouwen erop dat mensen hun eigen conclusie kunnen opmaken uit een publicatie.” 

 

Maar: zijn jullie dan in elke kwestie neutraal? Jullie hebben toch wel een boodschap voor de wereld? 

  

“ForumC is wat het is: een ontmoetingsplaats van mensen en ideeën. Een organisatie die netwerken faciliteert in 

hun bezinning op maatschappelijke trends en thema’s. Mijn rol (als directeur, red.) is niet veel meer dat ik de 

juiste vragen stel aan iedereen die zich, via ForumC, ergens op bezint. Waarom vindt je iets? Wat zijn je 

argumenten? Zou je er ook zus of zo tegen aan kunnen kijken? Natuurlijk kunnen we wel bepaalde mensen en 



meningen vaker een platform bieden dan andere. Zo kunnen we, indien nodig, inhoudelijk sturen. Maar: wat ons 

bindt en drijft als ForumC is niet een mooie grondslag of een stevige identiteitsverklaring, maar het doel en de 

missie. En die luidt simpelweg: christenen helpen dienstbaar en zichtbaar aanwezig te zijn. Over de invulling van 

die doelstelling kunnen we maar heel weinig zeggen...” 

 

Dus :als ik een voorstander van stamcelonderzoek ben, kan ik namens ForumC een stuk naar de krant sturen, 

waarin ik dat uitdraag, terwijl een tegenstander een week later in dezelfde krant ook namens ForumC het 

tegenovergestelde kan betogen.” 

 

Visser twijfelt even, en zegt dan: “Ja, dat zou in principe kunnen. We hebben bijvoorbeeld een netwerk voor 

natuurwetenschappers en die zouden zich op die manier in het debat kunnen mengen.” 

 

En, stel nu eens dat Geert Wilders wordt de nieuwe minister-president van het land. Hoe spreekt ForumC zich 

dan uit? 

 

“In het geval dat de PVV de grootste partij van het land wordt, zouden we denk ik vooral de motieven van 

stemmers willen onderzoeken en bespreken. Maar, als ook christenen op deze partij zouden gaan stemmen, 

zouden we dát wel aan de kaart willen stellen. Hoe kan het dat christenen zich laten leiden door angst in plaats 

van hoop? Ik zou dan een mooi debat willen organiseren over hoe het zo ver heeft kunnen komen...” 

 

Maar – zou je niet moeten stellen: wij zijn christenen en vertegenwoordigen een ander koninkrijk. Als wij ons 

bezinnen en uitspreken over maatschappelijke thema’s, dan moet dat een radicaal en profetisch geluid 

opleveren. Een klinkend getuigenis, geïnspireerd door God’s woord. 

 

“We hopen dat veel ‘profeten’ hun plek vinden binnen de activiteiten en publicaties van ForumC. Dat is ook nu 

al het geval: in een publicatie over ‘leven in een lichaamscultuur’ staan wel degelijk radicale uitspraken te lezen, 

waarin schrijvers aangeven: dit gaat niet de goede kant op. Maar, we zullen niet langs de zijlijn dingen gaan 

roepen als: “de wereld loopt op zijn einde, we moeten nú ingrijpen!” Natuurlijk, als christen leef ik met een 

eindtijdverwachting. En, in dat opzicht, verwacht ik niet dat het echt beter wordt, hier op aarde. Maar, ookal zou 

de wereld morgen vergaan, net als Luther zou ik dan nóg een boom willen planten. Of, in ons geval, een mooi 

debat organiseren...” 

 

Hoe weten jullie dat er behoefte is aan wat jullie doen? Misschien is de behoefte aan een veelzijdig, genuanceerd 

debat wel veel kleiner dan jullie denken en willen betrokken kerkleden wel gewoon heldere, klinkende 

overtuigingen in verwarrende tijden? 

 

“Ja, het is waar dat christelijke organisaties in het verleden uitsluitend aanbodgericht te werk gingen. Dat willen 

wij veranderen, onder andere door meer als een open platform te gaan functioneren. Dat is een spannende stap: 

je vraagt je telkens af of er wel behoefte is aan wat wij doen. En je geeft mensen een gelijke kans om zich ergens 

voor of tegen uit te spreken. Overigens: wij richten ons, net als de drie organisaties waar we uit voortkomen, 

vooral op hoger opgeleide christenen. Daar zijn wij op afgestemd en ingericht. Via de kansel of via de huiskring 

komt de vrucht van ons werk ook wel bij anderen terecht. Maar: daar richten we ons niet primair op.” 

 

Levert dat geen spanning op binnen kerken: hoger opgeleiden die gewend zijn om om te gaan met complexiteit 

en anderen die juust omgaan met die complexiteit door naar heldere bakens op zoek te gaan? 

 

“Er zijn natuurlijk verschillen in de manier waarop je thema’s benadert. Toch geloof ik niet dat daar echt een 

spanning zit. Ik vind dat juist het mooie van kerken: dat die werelden elkaar daar nog tegen het lijf lopen. Maar, 

het probleem is breder: we weten in feite niets over de christelijke wereld. Er worden allerlei dingen geroepen, 

geschreven en georganiseerd, zonder dat echt onderzocht is wat kerkleden vinden of nodig hebben, bijvoorbeeld 

om dienstbaar en zichtbaar in de samenleving te staan. Theologen en filosofen kunnen geen thermometer zijn. 

Daar zijn toch echt empirische onderzoeken voor nodig. Neem bijvoorbeeld het grote onderzoek van Eva en de 

CHE naar de beleving van het huwelijk, een aantal jaar terug. Daar stonden de kranten en bladen weken mee vol 

en daar is vanaf haast iedere kansel over gepreekt. Dat soort onderzoek willen wij veel meer gaan doen. Werkt 

catechisatie eigenlijk wel? Wat onthouden mensen precies van van een preek? Waar maken christenen zich 

zorgen over? Niemand die het weet. Tijd dus om dat te onderzoeken.” 

 

ForumC is niet de enige organisatie die op een andere manier te werk wil gaan en haar toon wil aanpassen om 

verstaanbaar voor anderen te worden. Ondermeer de EO ging haar voor, en daar leidt het inmiddels tot hevige 

twistgesprekken over de identiteit van de omroep. De ChristenUnie bevindt zich, bijvoorbeeld rond het thema 



homoseksualiteit, in een vergelijkbare spagaat. De partij wil helemaal serieus genomen worden in Brussel en 

Den Haag, zonder de steun van haar achterban te verliezen. Hoe voorkom je dat het ForumC net zo zal 

vergaan? 

 

“Zulke discussies worden zeker niet via ForumC gevoerd. De discussie over homoseksualiteit en politieke 

verantwoordelijkheid, is vervelend, maar wél belangrijk. Het gaat om een groep mensen, die gehoord moet 

worden. Toch is dat echt een kwestie die in de kerk thuis hoort. Het is een intern christelijk probleem. Wij willen 

ons juist richten op thema’s die iedereen aangaan, christen of niet-christen. Wat ons bijvoorbeeld weer wel 

interesseert, dat is de vraag naar het waarom van de discussie: hoe kan het dat homoseksualiteit zo’n heet 

hangijzer is geworden voor zoveel mensen in onze tijd? Hoe komt het dat het COC, hoewel ze maar weinig 

mensen verenigt, zoveel aandacht krijgt voor haar standpunten?” 

 

Je gaf net aan dat het moeilijk is om zicht te krijgen op wat christenen verwachten van een organisatie als 

ForumC. Nu is dat nog jullie natuurlijke habitat... Hoe weten jullie of niet-christenen wel behoefte hebben aan 

jullie debatten, netwerken of opiniestukken? 

 

“We hebben daar geen onderzoek naar gedaan, dus dat is moeilijk te zeggen. Tegelijk zijn we wel op bezoek 

geweest bij collega-organisaties, zoals Forum en de NVG. Daar werd met interesse op onze doelstelling 

gereageerd. Met Forum (Instituut voor multiculturele ontwikkeling) willen we dolgraag een conferentie over het 

fenomeen orthodoxie organiseren.Dat is ook voor niet-orthodoxen interessant: wat beweegt orthodoxe gelovigen 

om zich in deze tijd in de samenleving te manifesteren? Wat dragen ze bij wat wij over het hoofd zien?” 

 

Maar: mijn niet-christelijke buurman zal dan zeggen: “Mooi is dat, maar dan is ForumC vooral een paard van 

Troje om ergens binnen te komen. Jullie passen de toon aan, zodat jullie beter worden gehoord, maar jullie 

hebben nog altijd dezelfde boodschap. Wat zeg jij daarop? 

 

“Tsja, maar de toon is ook niet onbelangrijk. Christenen hebben in het verleden ook pijn veroorzaakt, door veel 

te gemakkelijk over de gevoelens van een bepaalde groep heen te stappen. Het moet uiteindelijk, door ForumC, 

gewoon makkelijker worden voor Pauw & Witteman, NOVA of de Volkskrant om een christen te vinden, die in 

staat is een zinvolle, kwalitatieve bijdrage aan een debat te leveren. Zo werken we ook aan een sprekerslijst die 

we kunnen opsturen naar seculiere debatcentra. We geloven echt dat we daarmee iets toevoegen aan wat er in die 

fora tot nu toe te horen is. Tegelijkertijd: het laatste wat we willen worden is populair. De christelijke boodschap 

is lang niet alleen prettig om te horen, daar zitten ook hele moeilijke kanten aan. Daar willen we zeker niet voor 

weglopen...” 

 

De 19
e
 eeuw had Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper, de 20

e
 eeuw had C.S. Lewis en Francis Schaeffer. 

Wat zijn voorbeelden van 21
e
 eeuwse gelovige intellectuelen die, met of zonder ForumC, in de samenleving 

staan?  

 

“Ik denk dan aan mensen als James Kennedy, Cees Dekker en Lans Bovenberg. Stuk voor stuk figuren die hele 

goede wetenschappers zijn, maar tegelijk met hun geloofsovertuiging in de schijnwerpers staan en daar niet voor 

weglopen. ForumC wil, via de netwerken, vakgenoten op het grondvlak met elkaar blijven verbinden. Via een 

blad als Radix en een nieuwe publicatiereeks willen we voeding blijven geven aan het denken over geloof & 

wetenschap. Maar: met mannen als deze willen we ook naar buiten treden. We hebben niets te verbergen en van 

alles uit te delen...” 

 

 


