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Van meet af aan was het de bedoeling dat 
bij het grote onderzoek naar het buurtpas-
toraat ten behoeve van een praktijktheorie 
o.l.v. Andries Baart de theologie meege-
nomen zou worden. Die praktijktheorie is 
er gekomen en gepubliceerd onder de 
naam Theorie van de presentie. (Lemma 
2001). Baart stelt in dat boek dat het met 
de theologische poot van het onderzoek 
niet heeft willen lukken. Maar liefst twee 
onderzoekers zijn er in gestrand. ‘De op-
dracht om strikt vanuit de basale, empiri-
sche gegevens te gaan theologiseren bleek 
een heel moeilijke en ongebruikelijke op-
dracht te zijn en uiteindelijk een struikel-
blok’(p39). Baart heeft zich daar echter 
nooit bij neergelegd en in 2000 is er een 
groep gevormd van theologen die in ver-
schillende disciplines werkzaam zijn op de 
Katholieke Theologische Universiteit van 
Utrecht en de twee theologen die werk-
zaam zijn als buurtpastor in Utrecht, in-
middels bekend onder de naam Bas en An-
ne. In deze groep hebben de theologen van 
de academie teksten vanuit de praktijk van 
de buurtpastores vanuit hun eigen discipli-
nes geduid. Hun eerste resultaten hebben 
zij met elkaar besproken. Na drie jaar doen 
zij hiervan verslag in het boek Present. Het 

boek is een boeket van diverse benaderin-
gen, met een bijgeleverde vaas in de vorm 
van een artikel van Baart en de hoogleraar 
praktische theologie Jozef Wissink die re-
flecteren op het proces, methode en op-
brengst van deze wijze van theologiseren.  
 
Een theologisch zoekplaatje 
Het is op deze manier vooral een leerboek 
voor theologen geworden en dan ook nog 
voor theologen met een interesse voor aca-
demische theologie. Die kunnen kennis 
nemen van een goed gedocumenteerde po-
ging om andermans seculiere ervaringen, 
beschikbaar in de vorm van een verhaal, 
theologisch te duiden. Maar ingewikkeld 
blijft het!  
De hoogleraar vrouwenstudies Annemarie 
de Korte spreekt van een theologisch 
zoekplaatje. Als kind vond ik dat soort 
zoekplaatjes prachtig. De vraag is alleen of 
je in zo’n plaatje nog iets meer of anders 
kunt vinden dan wat de tekenaar erin heeft 
verstopt. Hier kom ik nog op terug. Het is 
uiteraard onmogelijk om in zo’n kort be-
stek als van Vliegers een boek met zulke 
verschillende teksten recht te doen.  
 
 
Frans Vosman onderzoekt het verhaal van 
pastor Bas over het maaltijdcomité op de 
bewegingen van de Geest. In dit verhaal 
vindt het maaltijdcomité zich al struikelend 
en weer oprichtend een weg van maaltijd 
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naar maaltijd, van toestand naar kerstfeest. 
‘Het meeste werk zit in het proces’, schrijft 
pastor Bas. Het zoeken naar de Geest is 
een activiteit die zichzelf altijd in de staart 
bijt omdat daarvoor de gave van de onder-
scheiding nodig is en dat is ook een gave 
van de Geest. Spannend is om te lezen hoe 
Vosman bij deze opdracht tot onderschei-
ding gebruik maakt van de kennis uit de 
traditie. Het gaat om de Geest die al aan-
wezig is en om de Geest die komt. Nauw-
keurig volgt Vosman de bewegingen van 
de mensen in de tekst. Juist als moraaltheo-
loog is hij geïnteresseerd in hoe mensen 
bewegen en bewogen worden. Ook in de 
beweging van een conflict zouden we de 
Geest kunnen ontdekken, maar het is na-
tuurlijk niet zo dat elk conflict door de 
Geest is. Er is volgens Vosman een onder-
grens waar de Geest niet aan voorbij kan, 
namelijk daar waar wanhoop wordt om-
helsd en wordt vastgehouden en vervol-
gens verhardt. 
 
Het domein van kwetsbare mensen 
Van heel andere aard is de bijdrage van 
praktisch theoloog Tim Schilling die met 
behulp van de critical discourse analysis 
een casus van pastor Anne analyseert v
uit de vraag hoe zij haar macht en onm
inzet in de verschillende domeinen
buurtpastor in haar werk terecht komt. Het 
domein van kwetsbare mensen en het do-
mein van de instituties, zoals de medische
wereld en ook de zoals Schilling dat noemt
‘de professionele kerkelijk wereld’. Ze
leerzaam, want juist ook een buurtpasto
dienst zich van eigen macht bewust te zijn
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en nauwkeurig een verhaal van pastor An-
ne over een uitstapje met een groepje kin-
deren naar het zwembad en een verhaal 
van pastor Bas over buurtbewoner Willem
die vanuit de positie van outsider in de 
buurt zich met steeds meer mensen enga-
geert met alle verwikkelingen van dien.
Deze stevige en gestructureerde manier 
van lezen blijkt ontroerende en kwetsbar
theologische interpretaties op te leveren,
zoals de voorzichtige vergelijking van Wil-
lem met Petrus vanwege zijn stormachtig-
heid en het feit dat hij het soms laten afwe-
ten en de ontdekking van de adem van de 
Geest als een kind zich durft toe te ver-
trouwen aan de opwaartse kracht van lucht
in twee zwembandjes en niet te vergeten
het vertrouwen van de pastor. Ook leest 
Maas uit de verschillende krachtlijnen in 
het verhaalde theologisch positie van pas
tor Bas die je zou kunnen benoemen als d
spanning dat het Koninkrijk Gods dat on-
der ons aanwezig, vlakbij, maar tegelijk 
verborgen.  
 
De  Korte re
v
verschrikking rond het verdwijnen van, en
naar later blijkt de moord op, het meisje 
Yasmine. Voor haar is theologie het wel-
bewust en expliciet tot  betekenis brengen
en van waarde maken van  voorstellingen
en inzichten uit de Christelijke geloofstra-
ditie, in en ten behoeve van het leven en de
cultuur van alledag. Volgens De Korte is 
het optreden van de pastor de manifestatie 
van haar theologisch programma. Zij be-
noemt dat als haar theologische perfor-
mance. Pastor Anne handelt haar theolo-
gie. In de buurt. Tegelijk is het verhaal d
ze daarvan doet ook weer onderdeel van 
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haar theologische performance. De ander 
tot spreken horen is een bekende uitdruk-
king uit de feministische theologie. Pastor 
Anne dóet het. In dit geval bijvoorbeeld in
het optrekken met de kinderen in de buurt. 
Ook verzet ze zich bijvoorbeeld tegen de 
demonisering van de mogelijke dader. 
Volgens De Korte laat het verhaal zich oo
lezen als een Passieverhaal en dan valt 
dat pastor Anne veel ruimte maakt om het 
uit te houden bij het vooralsnog onoplosba-
re lijden. Meer Stille Zaterdag dan Pasen. 
Dat is een ander theologisch accent dan in 
de meeste liturgie.  
 
De Vlaamse systematisch theoloog S
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vanuit een ander gezichtspunt. Wat hem 
betreft heeft de theoloog nu eenmaal een 
onopgeefbaar eigen vertrekpunt, namelijk
dat ze vanuit een gelovig standpunt de 
werkelijkheid waarneemt als gave van 
God. In die werkelijkheid is de pastor z
ook weer een gave. De kern hiervan is d
zij niet pretendeert de rauwe werkelijkheid 
te kunnen veranderen, maar zichzelf in die 
werkelijkheid aanbiedt als relatie. Presentie 
als presentje! Van den Bossche duidt de 
aanwezigheid van de buurtpastor als sa-
cramenteel. Maar daarmee ontstaat voor 
hem een probleem. Immers Augustinus z
al dat slechts woord en zaak sámen, een 
sacrament vormen. Van den Bossche mist 
het gelovige woord van de pastor. Hij ste
hiermee mijns inziens een interessante 
vraag aan het buurtpastoraat. Hoewel ik 
denk dat de meeste buurtpastores zoude
huiveren om zichzelf als sacrament te be-
schouwen is het woord sacrament een ma-
nier om Gods aanwezigheid in en tegelijk 
boven het menselijk handelen uit, te be-

noemen. Maar is dat benoemen dan ook 
een voorwaarde? En wie moet dat dan 
doen? In het verhaal van pastor Anne be-
lijdt een kind haar geloof in Allah die z
doden ten leven kan wekken. Er is sprake
van de woordloze tranen van de juf van de 
Islamitische school. Maar Van den Bos-
sche verwacht kennelijk nog een woord 
van de door de kerk aangestelde pastor. O
zich opmerkelijk, daar ik in de oecumene
in toenemende mate merk hoe nauw het 
steekt wie wel en niet dat woord bij het sa-
crament uit mogen spreken, maar dit ter-
zijde. Maar wat vindt pastor Anne zelf? 
Wil ze in haar dagboek de aanwezigheid 
van God bewust in het midden laten en w
is daarvan de motivatie? Vindt ze dat al-
leen ‘de mensen’ dat mogen benoemen? 
Wacht ze op de theoloog van de academie, 
of  tot ‘Gij zelf er een onuitgesproken 
woord voor vindt?’ (Hans Andreus, Laatste 
gedicht).  
 
Hermeneu
D
bare vragen op, bijvoorbe
dragen van Marcel Poorthuis, judaïcus en 
Bart Koet, nieuw testamenticus en collega-
pastor in de gevangenis. Wat dat betreft is 
het jammer dat het boek niet meer verslag 
doet van discussie tussen de academietheo-
logen en de buurtpastortheologen. Deze 
groep was nu bij uitstek de plek om een 
bijzondere hermeneutische cirkel op gang
te brengen. Immers het gaat niet om de 
duiding van teksten uit de verre oudheid of
een ver van ons verwijderde cultuur. De
makers van het zoekplaatje zaten er ge-
woon bij. De vraag die bij mij opkomt is 
de theologen van het buurtpastoraat niet
zelf zouden kunnen theologiseren over hun 
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ervaringen in het werk en dat dan in ge-
sprek met de academie zouden kunnen 
brengen. Misschien zou dat theologisere
moeten beginnen bij de schroom om te 
theologiseren. Want helemaal onmogelijk 
moet dat theologiseren toch niet zijn.  
In Present beschrijft Jozef Wissink bij-
voorbeeld een methode die hij gebruikt
met studenten. Ik realiseer me overigens
wel dat dat gesprek wel eens behoorlijk 
heftig zou kunnen zijn, omdat onvermijde
lijk ook ieders positie in kerk, academie 
buurt/maatschappij ter sprake komt. 
 
Jammer is het dat de schrijvers dat an
b
bij hebben betrokken. Men heeft dat niet 
gedaan om echt alleen vanuit de casussen 
van de buurtpastores te kunnen theologise
ren. Inductieve theologie. Maar dit verschil
komt op mij kunstmatig over, daar de ver-
halen van de buurtpastores toch ook in en 
om dat onderzoek zijn opgeschreven en 
daar ook al zijn geïnterpreteerd. Welke 
theologie zit er in of onder Baart’s profes
sionele zelfverkleining, plaatsbekleding,

genadige aanwezigheid, virtuositeit van d
hoop en bedonderbaarheid? Wat maakt dat 
de pastores deze klus nu al zo lang op deze 
wijze doen en volhouden? Achter dit alles 
zit nog weer een methodische vraag op 
welke wijze theologen voor hun theolog
seren, toegang hebben tot de werkelijkheid
en het geleefde leven. Baart en Wissink 
stellen in het methodologische slothoofd-
stuk vergelijkbare vragen. Het boek is een
begin en zeer het lezen waard, maar doet 
verlangen naar meer. Vooruit met de geit.
En dat laatste zeg ik ook tegen mezelf. 
 

 

 
 
J
buurtpastoraat en is nu onderzoeker bij de
Theologische Universiteit Kampen. 
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