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‘Maar wat dóe je dan?’ Het is de weerke-
rende vraag op feestjes en partijen, maar 
net zo goed in de buurt. Bij collega wel-
zijnswerkers en andere kerkelijke werkers. 
En dan kun je gaan opsommen, ik doe dit 
en dat, maar tegelijk moet je erbij vertel-
len: daar gaat het niet alleen maar om. Het 
gaat niet alleen om die Bingo, die zelfor-
ganisatie, het spelen op straat, het be-
zoek, en tegelijk ook weer wel. Het gaat 
om …… Vaak is de gesprekspartner dan 
al afgehaakt, al doen we nog zo ons best 
om met twee woorden tegelijk te spreken.  
 
Sinds kort zouden we kunnen zeggen: 
‘Het staat in een boek. Een dik boek. De 
dikke Baart. Een theorie van de presentie.’ 
Ik vind het een heel goed boek. Het is wat 
mij betreft verplichte kost voor alle werkers 
en het zou heerlijk zijn als besturen het 
ook lazen. Met de schrijver hoop ik dat het 
ook zijn ingang vind in de rest van wel-
zijns-, hulpverlenings-, opbouw - en over-
heidsland. Want hoe betekenisvol we als 
werksoort volgens Baart ook zijn, we blij-
ven natuurlijk heel klein. Het zou bijvoor-
beeld in mijn eigen buurt een grote verbe-
tering zijn als de psychiatrie iets meer vol-
gens de presentiemethode zou gaan wer-
ken. 
 
Ik denk dat het halve netwerk (van Urban 
Mission) weet welke collega’s in dit boek 
gevolgd worden. Ik noem ze hier toch bij 

hun boekennaam. Uiteindelijk betekent elk 
(be)schrijven afstand nemen van de wer-
kelijkheid, zelfs in de intimiteit van een 
dagboek of werkverslag. In het boek wor-
den de werkers Bas en Anne nauwgezet 
gevolgd in hun werkontwikkeling in ‘de 
Buurt’ en ‘de Wijk’ vanaf de eerste dag 
van hun exposure. We mogen meelezen 
met passages uit hun dagboeken. We 
kunnen goed volgen hoe lang het duurt 
voor het werk echt wat wordt, maar ook 
hoe het dan ook heel veel wordt. We delen 
in de verbazing en de irritaties van de on-
derzoeker die hun werk volgt. Hoewel de 
onderzoeker duidelijk zeer betrokken is op 
het werk en de onderzoekers verliest hij 
nimmer zijn methodische gestrengheid. 
Nauwgezet probeert hij hun aanwezigheid 
en werk in de buurt te duiden. Wat ik 
vooral bijzonder vond was dat hij naar mijn 
gevoel naar de werkers kijkt zoals wij naar 
‘de mensen’. Zoiets als: Ik snap wel niet 
precies wat ze doen en waarom, maar ik 
ga er vanuit dat ze heel goede redenen 
hebben om te doen wat ze doen. Dit deel 
van het boek was voor mij een feest van 
herkenning en misschien ook wel van er-
kenning. Ja, we hebben heel goede rede-
nen om te doen wat we doen. Om toch 
weer terug te gaan naar dat gezin waar 
nooit wat verandert, naar de vrouw die 
haar zus slaat, om voor de zoveelste keer 
te bemiddelen in een conflict op de eetclub 
en daarnaast heel veel plezier te hebben 
met die alcoholist en met hem te geloven 
dat het deze keer wel gaat lukken. Dat 
doen we niet omdat we naïef zijn of 
workaholic, al kan dat natuurlijk altijd mee-
spelen, maar we hebben er een ratio voor. 
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Het boek van Baart maakt een deel van 
het werk dat ik in ieder geval vaak in het 
verborgen deed, zichtbaar en meer dan 
dat. Hij duidt het ook. Hij laat zien hoe het 
werk enerzijds precies is wat we doen, zo 
alledaags en voor de hand liggend als het 
is, en juist daardoor en daarin zijn beteke-
nis krijgt. Bij pastor Bas noemt hij dat de 
virtuositeit van de hoop, bij pastor Anne de 
genadelijke nabijheid.  
 
Andere vondsten van Baart zijn de strate-
gie van de professionele zelfverkleining , 
opdat ‘de mensen’ alle eer krijgen van wat 
zij samen met de pastor tot stand brengen, 
en de plaatsbekleding, het tijdelijk een le-
ge(!) plaats innemen in iemands bestaan 
en tegelijk die plaats daardoor openhou-
den voor iemand uit de eigen omgeving.  
Ik vraag me af of deze werkmodellen w
kelijk zo onderscheiden zijn als Baart be-
weert. Ik denk dat vele collega’s al deze 
elementen meer of minder uitgesproken in 
hun werk zullen herkennen. Ik acht het 
overigens niet denkbeeldig dat juist omdat 
deze pastores gedurende hun hele werk-
ontwikkeling door deze onderzoekers ge-
volgd zijn en zich voortdurend moesten 
bezinnen op waar ze nu eigenlijk mee b
zig waren, ook op een heel bepaalde ma
nier hun werk ontwikkeld hebben. Het on-
derzoek heeft hen denk ik bevestigd en 
gevoed in een bepaalde werkstijl en identi-
teit. Zeer indrukwekkend en mooi werk! 
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hun werk schreven en vertelden. Ze deden 

 

kent zeer waardevol en ook dat het voor-
aamste probleem eigenlijk de sociale 
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ook receptie-onderzoek in de buurt. Het is 
zeer lezenswaardig om daar weer mensen
te herkennen die je al kende uit de eerde-
re verhalen en van het terug te horen hoe 
zij Bas en Anne  en hun werk waarderen. 
Die waardering is groot, al hebben men-
sen ook wel hun kritiek of bedenkingen.  
 
Ik vond ook de deelstudie naar wat ar-
moede in Nederland op dit moment bete-

n
overbodigheid is. Er niet toe doen. D
door beschadigd zijn en worden en hoe
mensen strategieën ontwikkelen om in de
ze situatie hun eer en waardigheid te be-
waren.  
 
Baart heeft natuurlijk wel wat met het pre-
sentiebegrip gedaan. Naar mijn gevoel 
sloeg het b
‘c
doelde dan op een christelijke aanwezig-
heid ter onderscheiding van hoe de kerk
meestal aanwezig was en daarnaast op
aanwezigheid daar in de maatschappij 
waar de kerk juist erg afwezig was. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de priester-
arbeiders. Bij Baart is het een methode 
geworden. Een methode die staat voor 
aansluiten bij de leefwereld van mense
en het verhaal van hun leven. De m
onderscheidt zich van de methode van d
interventie die zich grof gesteld ten doel
stelt een probleem te herdefiniëren (dia-
gnose stellen) zodat er geïntervenieerd 
kan worden. Op dit moment is in grote de-
len van de hulpverlening de interventieme
thode het meest gangbaar. Ik denk dat 
Baart aantoont dat deze methode juist 
door haar schijnbare doelgerichtheid haar 
doel juist in een achterstandsbuurt vaak 
voorbij schiet. Dat begint al als mensen 
het gevoel krijgen dat hún verhaal er nie
toe doet. Daar komt nog bij dat door be-

V
raat nu kan overzien denk ik da
dereen de zelfde dingen doet als Bas en 
Anne, maar in iets mindere mate, omdat e
ook andere dingen gebeuren. Dat blijkt 
ook uit deel 4 van het boek waarin Baart
andere casussen onderzoekt.  
Baart en zijn medewerkers onde
terecht niet al
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annet van der Spek was werkzaam in het 
uurtpastoraat en is nu onderzoeker 
ij de Theologische Universiteit Kampen. 

perkte budgetten de hoeveelheid hulp nie
door de vraag wordt bepaald, ondanks a
grote woorden over klantgericht en maat-
werk.  
 
Het gaat er niet om om interventie af te 
wijzen. Het zou volstrekt immoreel zijn om
een blin
p
thode kan juist omdat ze zo dicht bij men
sen komt trouwens diep ingrijpen in het le-
ven van mensen en zoals Baart terecht
opmerkt er is in de voorbereiding vastbe-
raden interventie nodig wil een pastor met
de presentiemethode aan de slag kunnen. 
Maar Baart toont mijns inziens overtuige
aan dat, hoe en waarom de presen
thode van betekenis is voor mensen in
buurt. Hij doet dat trouwens seculier en 
daar ben ik heel blij om want het maakt 
betekenis van dit boek zeer breed. Aan 
theologische reflecties op het werk van 
pastor Anne en pastor Bas wordt nog g
werkt.  
Heb ik ook kritiek op het boek? Juist om-
dat ik het zo’n waardevol boek vind,
het jammer dat het zo dik is. Naar mijn ge-
voel hadden er wel iets minder o

worden. Ik zie mij nu nog niet dit boek op
Kerstmis aan het Kerk&Buurtbestuur ca-
deau doen. Ook voor een druk bezette 
werker is het hele boek lezen wel veel

vraagd. Ik zou mensen willen aanraden te
beginnen met deel 2 en dan verder te 
zien.  
 
Verder zou ik over sommige zaken nog
wel ve

 

ju
boek dat het daartoe taal en begrippen 
aanreikt. Een interessante vraag vind ik 
bijvoorbeeld hoe je als opvolger in dit wer
moet beginnen. Niet om nu ‘overdraag-
baarheid’ als dwingende kwaliteit in te 
voeren, maar wat als je nu gewoon met 
een aantal klussen moet beginnen en ni
alleen vanaf de straat. Ook heel belang
vind ik de vraag hoe de zeer professione
presentiemethode zich verhoudt tot het 
grote aantal vrijwilligers dat ook in en om 
dit soort werksoorten bezig is. Ik hoop dat 
we ons ook binnen het netwerk nog veel
met het boek zullen kunnen bezig houden 
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