
DE DIEPTE IN MET…
TEKST: BERT VAN DER KRUK  |  FOTO’S: TOM VAN LIMPT

De diepte  
in met…

Jos 
de 

Kock
Opvoeden is een enorm gedoe, maar het 
is ook een genade. Godsdienstpedagoog 

Jos de Kock, sinds vorig jaar rector van de 
Evangelische Theologische Faculteit  

in Leuven, weet dat als geen ander. 
“De meeste dingen lopen gewoon goed,  

meer ondanks dan dankzij jouzelf.” 
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J
os de Kock (41) heeft vanochtend zijn hardlooprondje van 
ruim tien kilometer al afgelegd. Vier keer per week begint 
hij zo zijn dag. Hij vindt het zijn verantwoordelijkheid om fit 
te blijven – “voor mijn gezin en het werk” – maar heeft ook 
ontdekt dat bewegen zijn creativiteit voedt. “Ik doe onder-
weg bijna altijd nieuwe ideeën op.” 

Sinds een half jaar loopt hij zijn rondjes vanuit het streng 
ogende gebouw aan de rand van Leuven waarin de Evangelische 
Theologische Faculteit (ETF, 220 studenten) huist. In het voormalige 
jezuïetenseminarie vestigde zich in 1975 het Bijbelinstituut Heverlee, 
waarvan de ETF de academische opvolger is. Een deel van de studen-
ten is inwonend.

Waarom verruilde u het Nederlandse theologische circuit voor het 
Vlaamse?
“Het was geen directe overstap hè. In de zomer van 2018 ben ik ge-
stopt bij de Protestantse Theologische Universiteit. Ik heb daar goede 
jaren gehad, maar was toe aan iets nieuws. Ik houd van beweging, 
niet alleen fysiek, ook in het werk. Die beweging zat er te weinig in. Ik 
ben toen overgestapt naar een organisatieadviesbureau voor hoger 
onderwijs.”

Had dat ook te maken met te grote prestatiedruk, waarover je 
academici vaak hoort klagen?
“Absoluut niet. Ik hoor die geluiden ook, maar zelf ervaar ik in de 
academische wereld geen druk, alleen maar veel plezier. In het pu-
blieke debat krijg je weleens de indruk dat academici een bedreigde 
diersoort zijn die gered moeten worden uit een wrede werkomgeving. 
Veel te kort door de bocht. Academici zijn hoog opgeleid en hebben 
goed betaalde banen. Kom op zeg, er moet wel gewerkt worden! 
Dat is af en toe niet ontspannen en kan zelfs zwaar zijn. Maar het werk 
brengt je op plekken waar je anders niet komt, met ontmoetingen die 
je anders niet zou hebben. Het biedt vrijheid om gedachten te ontwik-
kelen. Het is dus ook een luxe.”

En daarom terug naar de academische wereld – wat is de ETF in één zin?
“We zijn evangelisch in de brede zin van het woord, dus gericht op 
de Bijbel, en niet opgehangen aan één particulier kerkgenootschap. 
Studenten komen uit allerlei denominaties. Hun aantal blijft stabiel, 

“Kinderen hebben grote 
behoefte aan plekken waar ze 
hun verhaal kunnen doen of 
simpelweg er kunnen zijn.”
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maar het is wel een uitdaging om voldoende studenten aan ons te 
blijven binden. Zeker de factor religie is iets lastigs geworden in het 
maatschappelijk verkeer. Is theologie niet achterhaald? Wat moeten 
we daar nog mee?”

Stoort deze vraag naar het bestaansrecht van de theologie u?
“Nee, het is een legitieme vraag, die je ook aan andere beroepsgroe-
pen kunt stellen. Waarom ben je er eigenlijk? Zeker als je voor een 
belangrijk deel door de overheid gefinancierd wordt. Kijk, wij leiden 
professionals op voor belangrijke delen van de samenleving: kerken 
en christelijke organisaties. Er is dus sprake van een zeker ‘civiel effect’. 
Tegelijk staan de vragen waarmee de theologie bezig is ook op de 
agenda van andere organisaties, ondernemingen of banken. Ook 
daar stellen mensen soms plompverloren de vraag: waar doe ik het 
allemaal voor, wat is de zin hiervan? Nou, dan zit je al meteen bij het 
hart van een mens. De christelijke traditie heeft een geschiedenis lang 
geprobeerd op die vragen antwoorden te formuleren.”

En hoe zit het met uw eigen vakgebied?
“In de godsdienstpedagogiek gaat het om de vraag hoe geloof zich 
verhoudt tot de ontwikkeling en vorming van mensen. Ook dat is een 
urgente vraag. Jonge mensen ontwikkelen zich niet zomaar blanco 
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Paspoort
Geboren: 1978 in 
Sliedrecht 
Opleiding: Studeerde 
pedagogiek (onder-
wijskunde) aan de 
Radboud Universiteit 
Nijmegen, waar hij ook 
in 2005 promoveerde, 
en theologie aan de 

Universiteit Utrecht. 
Werk: Docent, adviseur 
en onderzoeker aan 
diverse universiteiten en 
hogescholen. Als gods-
dienstpedagoog van 
2009 tot 2018 werkzaam 
aan de Protestantse 
Theologische 

Universiteit, eerst als 
postdoctoraal onder-
zoeker catechetiek, later 
als universitair docent 
praktische theolo-
gie. Sinds september 
2019 is De Kock rector 
van de Evangelische 
Theologische Faculteit 

Leuven, tevens hoog-
leraar praktische 
theologie.
Privé: Getrouwd met 
Belianne Versluis; 
samen hebben zij vier 
(pleeg)dochters.
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vanuit eigen interesses. Daar wordt aan geduwd 
en gesjord, en vervolgens proberen zij daar  zelf 
chocola van te maken. Scholen zijn voor hen 
belangrijke plekken: ze ontmoeten er anderen 
en vormen zich een idee over wie zij zelf zijn en 
wie de ander is, en wat het goede is. Die levens-
beschouwelijke dimensie van onderwijs – en dan 
heb ik het nog niet eens over bijzonder onder-
wijs – is van groot belang.”

Wie of wat is in uw eigen vorming belangrijk geweest?
“Dan denk ik niet zozeer aan mensen als wel aan situaties. Heel vor-
mend voor mij was dat er plekken waren waar ik mij senang voelde. 
Het tafeltje in de klas op de basisschool in Sliedrecht, met spulletjes 
in mijn eigen laadje, waaraan ik fijn kon zitten werken. Zo’n plek 
was ook de hervormde kerk uit mijn jeugd. Uit mijn tienertijd kan ik 
geen enkele preek meer terughalen, maar wel is me het basale ge-
voel bijgebleven: hier kan ik zitten en me happy voelen. Dat heeft 
alles te maken met het gevoel van gezien worden, er mogen zijn, 
werkelijk op je plek zitten. Dat element keert terug in alles wat ik 
schrijf over opvoeding, maar ook in het leidinggeven aan deze fa-
culteit: het grote belang van plekken waar mensen er mogen zijn.”

Hoe creëer je die plekken?
“In mijn inaugurele rede hield ik een pleidooi om heel goed te 
luisteren. En te kijken. Leraren en opvoeders in het algemeen moe-
ten de kunst verstaan om af en toe te zeggen: wait a minute, even 
rustig nu. Om tijd te nemen de ander aan te horen, echt te zien. Dat 
klinkt heel simpel en is het feitelijk ook. Iedereen kan het, al doen 
we het veel te weinig. Maar kinderen hebben grote behoefte aan 
plekken waar ze hun verhaal kunnen doen of simpelweg er kunnen 
zijn. Waar iemand gewoon luistert en een vraag stelt. Het helpt 
degene die zich uit kan spreken, maar ook degene die luistert. 
Het hoort bij goed leraarschap, omdat je in het luisteren ook jezelf 
voortdurend hoort. Je wordt geconfronteerd met het perspectief 
van de ander. Zo spiegel je ook voortdurend met jezelf. Het is de 
kunst om dat gewoon te laten gebeuren.”

Niet eenvoudig, want het zijn stressful times, zoals u in uw rede 
ook zegt.
“Die stress zit niet alleen in de prestatiedruk op scholen, de werk-
druk in het bedrijf of de file in het verkeer. Voor jonge mensen zit 
de stress er volgens mij uiteindelijk in dat ze de vraag 'wie ben ik?' 
stellen en daarmee niet verder komen. Terwijl het een fundamente-
le ontwikkelingsvraag is. Ik heb hier op de faculteit al heel wat uren 
zitten luisteren. Ik zeg niet dat ik er voorbeeldig in ben, maar merk 
wel dat het mensen enorm helpt als er even tijd is. De fundamen-
tele openheid om met mensen in ontmoeting te zijn en van elkaar 

 “Jonge mensen 
ontwikkelen zich 
niet zomaar blanco 
vanuit eigen 
interesses.”
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te leren hoort ook bij mijn persoonlijke theologie. In de Schrift lees ik 
één grote opdracht om je in te laten met de ander. Dat kan lastig zijn, 
ook voor mij – ik ben nogal een solist. Het lastige is dus niet de ander, 
maar dat ben jezelf. Omdat je in de ontmoeting veel over jezelf leert. 
En wat je leert, is – en dit is oergereformeerd – vaak niet al te best. Dat 
idee ben ik sinds mijn opvoeding alleen maar meer gaan omarmen.”

Hoe is dat zo gekomen?
“Door het leven zelf, soms door heel kleine dingen. Mijn eigen 
gezinsleven bijvoorbeeld. Wij hebben naast onze twee dochters 
steeds onderdak geboden aan pleegkinderen. Dat is een vreugde, 
maar ook één grote struggle, vooral met jezelf. Op het moment dat 
een pleegkind binnenkomt, komt het ook echt binnen, in jóuw huis, 
jóuw ruimte. Het bepaalt voor een deel de agenda, ook jóuw agenda, 
zeker als het ook nog om een tiener met een rugzakje gaat. Dat levert 
geregeld frustratie op.”

En wat leert u van die frustratie?
“Dat je sterk geneigd bent om steeds je eigen positie veilig te stellen, 
om het jezelf makkelijk te maken. Nu hoort dat ook bij een zekere 

natuurlijke overlevingsdrang, maar er is 
meer dan biologie. Er is ook theologie. Een 
belangrijk element in de vorming, niet alleen 
van jongeren maar ook van een man van 41, 
is de vraag: hoe verhoud ik mij tot de ander, 
wie is de ander? Dat gaat vele malen verder 
dan mijn eigen gemak. Het kost veel energie 
om werkelijk te luisteren naar een ander, om 
jezelf tussen haken te zetten. Omdat het niet 
je eerste aanleg is. Het is een opgave, een 
offer zelfs. Daar kom je zelf wel een eindje 
mee, maar uiteindelijk trek je dat niet. Daar 

heb je een ander voor nodig, de ander met een hoofdletter. Het is 
dus ook helemaal niet knap of bijzonder dat wij pleegkinderen heb-
ben, zoals veel mensen zeggen. Dat we het kunnen doen, is iets wat 
ons gezin ontvangen heeft. Je kunt dat een genade noemen.” 

U noemt in een van uw boeken opvoeden gekkenwerk. Waarom?
“Juist vanwege deze combinatie van struggle en genade. Opvoeden 
is een enorm gedoe, voor de ouder die de kinderen op tijd op school 
moet krijgen, voor de docent die met allerlei eisen en wensen reke-
ning moet houden. Maar het is ook een genade, want de meeste din-
gen lopen gewoon goed, meer ondanks dan dankzij jouzelf. Zelf zeg 
ik daarbij dat je ook een genadige God hebt, die het goede geeft. 
Daardoor hoef je het goede niet steeds zelf voor elkaar te boksen. Ik 
vind dat opvoeders de maximale genade verdienen die er is, ook van 
de samenleving: de genade om fouten te mogen maken en elke dag 
weer opnieuw te mogen beginnen.”

“Het lastige is  
niet de ander,  
dat ben jezelf.”
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