
Korczaklezing 2017 in Dordrecht 
   
Op 23 jan. 2017 organiseert pabo Dordrecht i.s.m. de 
Janusz Korczak Stichting opnieuw een avond waarbij de 
ideeën van Janusz Korczak (1878 - 1942) grondlegger van 
de rechten van het kind, centraal zullen staan. Arie de Bruin, 
voorzitter van de Korczak Stichting zal een inleiding houden 
over de wijze waarop  deze grote pedagoog respect toont 
voor het denken van het kind. Daarna worden twee 
onderdelen aangeboden: Jacques Vriens, schrijver van 
kinderboeken, zelf ooit leraar en directeur van een 
basisschool, deelt zijn visie over kinderen en onderwijs en 
laat zien hoe dat een rol speelt in zijn kinderboeken; Jan de 
Bas, filosoof en historicus verzorgt een inleiding over 
"Filosoferen met kinderen". Beiden verbinden hun werk 
met de pedagogiek van Korczak. !
Een inspirerende avond voor ieder die werkzaam is in het 
primair onderwijs en/of anderszins geïnteresseerd in het 
leven en werken met kinderen. 
 !

!
Wij nodigen u van harte uit voor 
deze bijzondere avond. 
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pabo Dordrecht 
23 jan. 2017 
19.30 - 21.45 uur 
met medewerking van: 
Jacques Vriens 
(kinderboekenschrijver) 
Jan de Bas (docent 
filosofie) 
Arie de Bruin ( voorzitter 
Janusz Korczak Stichting) !
info/boekentafels van 
Boekhandel De Giraf  
Janusz Korczak Stichting !

"Niet tegen, maar mèt kinderen praten" 

                                   

De entreeprijs is € 3,—. U kunt op de avond zelf betalen. I.v.m. het te verwachten 
aantal bezoekers is aanmelding noodzakelijk via korczaklezing@inholland.nl 

De avond wordt mede mogelijk gemaakt door:
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!
!
!
!
!
!
tekening van Itzchak Belfer, oud-pupil van het 
weeshuis van Janusz Korczak
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Enkele uitspraken van Janusz Korczak rond het thema 
"Wat kinderen denken en voelen, weten zij beter dan wij" 
"Elk kind wil ernstig genomen worden" 
"Heel primitief delen we de jaren op in meer of minder rijpe jaren. Er bestaat echter geen onrijp 
heden, geen hiërarchie in leeftijden." 

"Het kind is met verstand uitgerust, het weet wat het nodig heeft, het kent de moeilijkheden en 
hindernissen in zijn leven" 

"Het kind is niet dom. Onder kinderen bevinden zich niet meer domkoppen dan onder 
volwassenen" 

"Wij moeten onderrichten, sturen, wegwijs maken....zonder de deelname van deskundigen zijn 
we tegen dit alles niet opgewassen - terwijl het kind zèlf de expert is" 

"Testen bepalen of iemand begaafd is of hij iets kan. Maar wat blijft is het tragische: wat wìl hij 
eigenlijk?" 

"En volgens mij gaat het niet om het intellect. Ik zie geen verschil. Kinderen en ik - hetzelfde 
denkproces - alles komt overeen, alleen, ik leef al langer" 

"De volgende dag, tijdens het gesprek in het bos, heb ik voor het eerst niet tegen de kinderen, 
maar mèt de kinderen gesproken: ik praatte niet over hoe ik wilde dat zij zouden zijn, maar over 
hoe zij willen en kunnen zijn" 

!
(UIT: J. Korczak, Het recht van het kind op respect, Amsterdam 2007; J. Korczak, Hoe houd je van een kind, Utrecht 1984)


