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“Grote mensen zijn niks beter” (Janusz Korczak) 
!
Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op www.korczak.nl. Tevens kunt u eerder verschenen DIGI 
Korczak Bulletins downloaden: http://korczak.nl/stichting/category/bulletins/ !
!
2015 - 2016  !
We sluiten weer een jaar af: een periode vol activiteiten van de Korczakstichting: een prachtig Nash 
Dom kamp, een Korczakconferentie, een uitdagend jaarboek, vele lezingen, workshops en 
gastcolleges die overal in het land werden verzorgd, discussies en oproepen waarin we de rechten 
van het kind centraal hebben gesteld... Voor onze stichting een mooi jaar; helaas nog niet voor alle 
kinderen in Syrië, Afghanistan of waar ook ter wereld. 
We wensen U goede feestdagen en een voorspoedig 2016, maar vooral wensen wij vrede, een 
wereld waar kinderen tot hun recht mogen komen, waar de witte engel zal triomferen. (zie tekst 
van Korczak in bijlage 1) !
Jaarboek 2015 !
Het nieuwe jaarboek 2015 is uit met als titel „Het recht van het kind op leven en dood”. Vele 
inspirerende auteurs uit de wereld van pedagogiek, onderwijs en (medische) zorg hebben hun 
medewerking verleend aan dit bijzondere boek. Het is tijdens de Korczakconferentie op 21 
november gepresenteerd door Helma Brouwers, één van de redacteuren. Deelnemers aan de 
conferentie hebben het boek reeds ontvangen.  Alle overige  lid/donateurs ontvangen het per post. 
(zie bijlage 2) 
Bijzondere dank aan Helma Brouwers en Theo Cappon, die als redacteuren vele uren werk 
belangeloos hebben verricht om dit boek tot een succes te maken.  !
Rechten van het Kind: ook voor kinderen van asielzoekers !
Op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind riepen 158 organisaties 
(waaronder de Janusz Korczak Stichting) op tot kindvriendelijke opvang voor gevluchte kinderen in 
Nederland. Op die dag was een grote advertentie geplaatst in De Volkskrant. 
De organisaties hebben hun krachten gebundeld en verzoeken de Nederlandse regering zich te 
houden aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit verdrag beschouwt asielzoekerskinderen in de eerste 
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plaats als kind. Een kind met dezelfde rechten als ieder ander kind in het land. Maar de huidige 
opvang van deze kinderen is in meerdere opzichten niet toereikend. 
Zie voor de volledige oproep: http://korczak.nl/ Op de home-pagina is deze te downloaden. !
Korczakconferentie in het Kinderrechtenhuis !
Op 21 november jl. werd in het Kinderrechtenhuis te Leiden de Korczakconferentie gehouden. 
Centraal stond "het recht van het kind op leven en dood". Het thema werd vanuit verschillende 
invalshoeken benaderd, o.m. door inleidingen van prof. dr. Luc Stevens en prof. dr. Jan Willems. 
Ruim honderd deelnemers maakten een prachtige dag mee die door improvisatietheater Improbattle 
op energieke wijze werd afgesloten. Zie voor een uitgebreid verslag bijlage 3. !
Internationale Korczak Associatie: conferentie in München !
Gelijktijdig met de Korczakdag in Leiden vond in München een belangrijke Internationale Korczak 
Conferentie plaats, georganiseerd door de Europese Korczak Academie te München. Dit liberaal 
Joodse instituut had als thema gekozen: Samenleven zonder haat, discriminatie en vooroordelen. 
Vijf dagen lang waren Korczakvrienden uit Europa en daarbuiten bij elkaar om ervaringen uit te 
wisselen met als kernvraag: hoe kunnen we in deze gewelddadige tijd (Parijs, Sinaï, Bayroeth, Israël 
en de bezette gebieden, etc.) als Moslims, Atheïsten, Joden, Christenen, mensen met welke 
achtergrond of godsdienst dan ook, samenleven zonder in blinde haat en vooroordelen te vervallen? 
Namens onze stichting was Theo Cappon afgevaardigd. Een verslag kunt u vinden in bijlage 4.  !
Viering van de Dag  van de Rechten van het Kind in Zuid-Limburg !
Donderdag 19 november werd, in het kader van de Dag van de Rechten van het Kind, in de 
Toeristenkerk en jongerencentrum Galaxy in Gulpen een bijeenkomst gehouden met als thema: 
“Eigen kracht vinden door ontmoeten en verbinden”. Ook bestuursleden van de Korczakstichting 
werkten hieraan mee.  
Leidraad daarbij was de gedachte dat ieder rechten heeft en dat we die niet verwezenlijken door 
ze  te claimen, maar dat het belangrijk is om in de gaten te houden dat ieder tot zijn recht komt. 
Hoe kunnen we onze eigen kracht vinden in de ontmoeting met anderen?  
Voor een verslag van de viering: zie bijlage 5. !
Jij bent er geweest !
Op 20 november, de dag van de Rechten van het Kind werd in de Pauluskerk te Rotterdam  het 
boekje „Jij bent er geweest” gepresenteerd, uitgegeven bij Levendig Uitgeverij. Het bevat 
tekeningen van Len Munnik (cartoonist) en gedichten van Arie de Bruin (dichter, voorzitter 
Korczakstichting) over kinderen en hun rechten in Israel en Palestina. De uitgave van het boekje 
wordt mogelijk gemaakt door PAX, Kairos Palestina, Kerk en Wereld, Palestine Link en stichting 
Vrienden van Sabeel. De opbrengsten van het boekje zijn bestemd voor een project voor 
traumaverwerking bij kinderen die in gevangenschap hebben gezeten. Het boekje is ook te 
bestellen bij info@korczak.nl en kost € 10,— (zie bijlage 2) !
Ik ben ook een mens !
In februari verschijnt een nieuw boek van de hand van ons oud-bestuurslid Joop Berding: ‘Ik ben ook 
een mens. Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt'. Culemborg: 
Uitgeverij Phronese (zie http://www.uitgeverijphronese. nl/?p=175).  (zie bijlage 2) !
Kerstcadeautje? !
Zoekt  U nog een mooi kerstcadeautje voor iemand die geïnteresseerd is in de wereld van kinderen, 
de wereld van opvoeding? Kijk dan even bij www.korczak.nl, Korczak webwinkel!!!!
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Nash Dom 2015 !
Het ligt al weer even achter ons, maar in dit Bulletin kunt u een verslag vinden van het fantastische 
Nash Dom kamp dat in augustus heeft plaatsgevonden in WestelBeers (NB). Vele kinderen hebben 
weer een mooie week gehad waarin zij aan den lijve hebben ervaren welke ideeën Korczak ons 
heeft doorgegeven. Dit jaar waren er ook voor het eerst jongeren van 13+ mee. Een van hen 
schreef: 

Ik vond dit kamp tot nu toe het leukste kamp van alle jaren dat ik mee ben geweest. Het kamp 
was ook veel groter dan de kampen ervoor. Dat maakte het ook leuker en gezelliger. ‘Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd’. Wat ik ook leuk vond aan het kamp waren de nieuwe activiteiten die 
we dit jaar konden doen. Het leukste was bijv. dat we met de oudste groep een dropping 
hebben gehad. Het organiseren wat we voor een dag gingen doen vond ik ook leuk. Dan zie je 
pas hoe hard de leidinggevenden werken om de dingen die wij doen mogelijk te maken. (Tiro) 

(Zie verder bijlage 6 en kijk op www.nashdom.nl) !
Korczaklezing in Dordrecht: Onderwijsstad van het Jaar 2015/2016 !
In het kader van Dordrecht Onderwijsstad van het Jaar wordt op dinsdag 12 januari 2016 in de aula 
van de pabo Dordrecht  een  bijzondere avond gehouden. Arie de Bruin, voorzitter van onze 
stichting, houdt een Korczaklezing  onder de titel "Kinderen en het risico van leven". In het tweede 
deel van het programma leest Bette Westera (winnaar Gouden Griffel 2015) voor uit eigen werk en 
vertelt zij hoe je met kinderen thema's als verdriet, rouw en verlies kunt beleven. (zie bijlage 7) !
Korczak Mulock Houwer bibliotheek !
Bent u geïnteresseerd, of kent u mensen die geïnteresseerd zijn, in boeken en tijdschriften over de 
geschiedenis van de jeugdzorg, kinderbescherming of pedagogiek? 
In het Utopa Weeshuis - Kinderrechtenhuis aan de Hooglandsekerkgracht 17 in Leiden bevindt zich 
de Mulock Houwer Bibliotheek. Deze bibliotheek is ontstaan uit de verzameling van D.Q.R. Mulock 
Houwer (1903-1985), een pionier op het gebied van de kinderbescherming.  
Tijdens de Korczakconferentie werd hier ook aandacht aan besteed. Belangstellenden kunnen gratis 
gebruik maken van de bibliotheek. U bent van harte welkom; van te voren even melden aan 
info@utopa.nl 
Voor meer informatie: http://www.utopa-weeshuis.nl/nl/Wat-te-doen-in-het-weeshuis//Mulock-
Houwer-bibliotheek !
KorczakMAG !
Korczak Mag is het digitale tijdschrift van Janusz Korczak Vlaanderen vzw. Het verschijnt driemaal per 
jaar (in maart, juni en november). Het welkomstnummer is gratis en is te vinden op de website van de 
vereniging: www.korczakvlaanderen.com 
Een jaarabonnement kan je bekomen door je gegevens door te mailen via het redactieadres: 
korczak.vlaanderen@gmail.com en 5 euro te storten op rekeningnummer: BE 27 0688 9209 4243 met 
als mededeling: Korczak Mag + kalenderjaar, je naam en je mailadres.!!
Korte berichten !
- Op 11 november werd in Hoornaar een Korczak-inspiratiemiddag gehouden voor het personeel van 

de scholen van Samenwerkingsverband Driegang te Gorinchem. Arie de Bruin hield een inleiding 
over het belang van de pedagogiek van Korczak voor het huidige onderwijs en besloot de middag 
met een cabaretvoorstelling. 

- Op 15 november verzorgde Theo Cappon gastcolleges voor studenten van de HAN in Nijmegen. 
- Op 16 november werd in de Hogeschool van Amsterdam een Collegecafé gehouden waarin Theo 

Cappon een inleiding over Janusz Korczak verzorgde voor studenten.  
- Op 26 november verzorgde Arie de Bruin gastcolleges voor studenten van de pabo Dordrecht. 
- Jacques Vriens (lid van ons Comité van Aanbeveling) is al een aantal jaren ambassadeur van De 

Vrienden van het Kinderoncologisch Centrum in Nijmegen (het ziekenhuis waar Anke/Akkie uit 
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‘Achtste-groepers huilen niet’ werd verpleegd). Op maandagmiddag 21 december gaat hij samen 
met Fredrike de Winter (muziek) en Casper Vriens (techniek) een benefietvoorstelling spelen. De 
opbrengst is voor de kinderen in het oncologisch centrum. Iedereen is van harte welkom! 

- Op 4 januari wordt tijdens een studiedag van ProKind te Spijkenisse uitvoerig aandacht besteed 
aan de betekenis van Korczak voor leerkrachten in het primair onderwijs.  

- In het kader van Dordrecht Onderwijsstad wordt op 12 januari 2016 de Korczaklezing gehouden in 
de aula van pabo Dordrecht 

- In april 2016 (1, 8 en 15) worden door HCO in Den Haag weer Regionale Dagen voor het Jonge Kind 
georganiseerd. Arie de Bruin verzorgt dan Korczak-workshops over "Als ik weer klein ben". 
(inschrijven is reeds nu mogelijk via http://www.hco.nl/rdjk) !

Volgend jaar van  12 t/m  16 oktober 2016: Internationale meerdaagse 
Korczak Conferentie in Nederland (Lage Vuursche) !
Noteer deze data alvast in uw agenda! 

!!
Ook deze kinderen: verlangend naar een betere wereld! 
 

Dit bulletin wordt met de grootste zorg samengesteld. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij 
de redactie: info@korczak.nl  
Aan de informatie in dit Bulletin kunnen geen rechten worden ontleend.  
c.2015 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin 



Bijlage 1  Column Arie de Bruin !
"Grote mensen zijn niks beter" !
Als ik zo rond kijk in deze wereld zie ik mannen met kalashnikovs, piloten in straaljagers die 
bommen laten vallen, politie-agenten volledig ingepakt in kogelwerende vesten, huilende 
mensen bij een kapotgeschoten huis, een man in een bulldozer die bezig is dat huis plat te 
walsen, zwaarbewapende militairen in het centrum van Brussel, mannen, vrouwen en 
kinderen in een lange rij voor een hek met prikkeldraad....bezorgde gezichten van politici, 
mannen met stropdas die krachtige taal spreken, jongetjes die stenen gooien, soldaten die 
met scherp terug schieten... 
En ik zie kinderen angstig in een rubberboot, dankbaar kijkend als ze een stukje brood 
krijgen van een vrijwilliger aan de Griekse kust, een kleuter aan de hand van zijn moeder 
zeulend door Europa, een man met een baby op zijn arm wachtend in een rij bij de 
sporthal... vrouwen en mannen met opgeheven vuisten roepend dat de grens dicht moet... 
Ik zie ook mensen die mooie dingen doen, die muziek maken, elkaar liefhebben, brood 
uitdelen, spelende kinderen.  !
Ik zie vele volwassenen die ooit werden opgevoed met het idee dat je als kind het 
onderscheid tussen goed en kwaad nog niet kent, dat dat aangeleerd moet worden en dat 
het dan later "als je groot bent" steeds beter zal gaan. Want grote mensen weten dat 
verschil toch wel? !
Maar "grote mensen zijn niks beter", zegt Janusz Korczak in zijn boek Als ik weer klein ben. 
Hij keerde het niet om, want kinderen zijn ook niks beter. "Onder kinderen bevinden zich net 
zoveel domkoppen als onder volwassenen, en ook net zoveel criminelen", schrijft hij. 
Het kwaad zit op de een of andere manier in mensen, of ze nou groot zijn of klein. Maar, het 
goed zit daar gelukkig ook en die twee zijn voortdurend met elkaar in gevecht. Ieder mens 
kent dit gevecht in zichzelf, maar zoekt het kwaad dan meestal bij de ander. 
Misschien zit het probleem juist in het feit dat volwassenen nog steeds met het idee 
rondlopen dat zij dat bij anderen moeten bestrijden in plaats van bij zichzelf; dat doen ze 
dan bij voorkeur bij kinderen. En als die kinderen groot zijn, denken die dat ze het ook weer 
bij hun kinderen moeten bestrijden in plaats van bij zichzelf. !
Korczak leert ons een betere weg. Hij schrijft het volgende: !

Een kinderziel zit net zo in elkaar als onze ziel, vol 
vergelijkbare tegenstellingen in een tragische worsteling 
met het eeuwige probleem: ik wil wel, maar ik kan niet, ik 
weet dat het moet, maar het lukt me niet. 
Een opvoeder die de opvoeding er bij een kind niet inslaat 
maar het vrij leert kiezen, die het kind niet aan de hand 
meesleurt maar het op eigen benen leert staan, die het kind 
niet in verdrukking brengt maar het vormt, die niet dicteert 
maar onderricht, die niet eist maar vraagt, zo'n opvoeder 
maakt samen met het kind vele ontroerende ogenblikken 
mee, hij zal vaak met tranen in zijn ogen zien hoe engel en 
duivel elkaar bestrijden, waarbij de witte engel zal 
triomferen." !

(UIT: J. Korczak,  "Hoe houd je van een kind" nr. 84) !
Arie de Bruin 
december 2015 

!!



Bijlage 2: Nieuwe boeken 
Het recht van het kind op leven en dood 

Het nieuwste jaarboek van de Janusz Korczakstichting 

!
Uit angst dat ons kind iets overkomt, ontnemen we het ’t leven. 
Janus Korczak Stichting 
Uitgeverij Narratio isbn 9789052637235 prijs € 15.00 
. 
We gaan op zoek naar de mogelijke betekenis van het recht van het 
kind op de dood. We stuiten daarbij op twee actuele kwesties: 
We leven in een risico mijdende maatschappij, waarin over 
beschermende opvoeders, hen de vrijheid ontnemen om zelfstandig op 
onderzoek uit te gaan, om in de vrije natuur te spelen, in bomen te 
klimmen en in slootjes te vallen. 
Ook kinderen kunnen zeer ernstig ziek worden en in een aantal 
gevallen kan ook voor hen de dood zich onafwendbaar aankondigen. 
Dat overlijdensproces kan met veel ongemak en soms met ondraaglijk 
lijden gepaard gaan. Toch is in onze euthanasiewetgeving voor 
terminale kinderen in de leeftijd van 1-12 jaar niet geregeld dat zij, in 
overleg met artsen en ouders, voor hun eigen moment van doodgaan 
mogen kiezen. 
Rond deze twee kwesties komen in dit jaarboek verschillende 

wetenschappers, ouders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen aan het woord. Uiteindelijk blijkt 
dat Korczak met zijn ‘recht op de dood’ een van de meest wezenlijke dilemma’s heeft benoemd 
waar elke opvoeder voor komt te staan, want opvoeden is per definitie los durven laten, een kind 
de vrijheid durven geven, het zijn eigen beslissingen leren en laten nemen, zijn eigen fouten laten 
maken om daarvan te leren. 
  !
Ik ben ook een mens !

In februari 2016 verschijnt een nieuw boek van de hand van ons oud-
bestuurslid Joop Berding: ‘Ik ben ook een mens’. Opvoeding en 
onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt.  !
De vraag naar het mens-zijn van het kind houdt filosofen, pedagogen 
en opvoeders al eeuwen bezig. Is een kind al een mens of moet het 
er nog een worden? En wat betekent het antwoord op deze vraag 
voor wat we in de opvoeding en in het onderwijs aan het doen zijn? 
In dit boek brengt Joop Berding de prikkelende gedachten van drie 
denkers, deels ook zelf actief als opvoeder en leraar, voor het 
voetlicht. 
Janusz  Korczak is beroemd geworden door zijn werk in het 
weeshuis in Warschau. Voor hem is het kind al een mens en we 
moeten het in al zijn eigenheid aanvaarden en respecteren. 
Korczaks experiment met zelfbestuur door kinderen is een nog altijd 
intrigerend voorbeeld van het serieus nemen van kinderen en een 
bron van inspiratie voor de participatie van kinderen en jongeren. 

De Amerikaanse filosoof John Dewey werkte in Chicago in zijn experimentele lagere school aan 
nieuwe werkvormen en leerinhouden. Voor hem is het kind een actief wezen, steeds op zoek naar 
nieuwe ervaringen. In een voortdurende interactie met de omgeving nemen zijn kennis en 
handelingsmogelijkheden steeds toe. Ook voor Dewey is de participatie van kinderen, als 
toekomstige burgers, een centraal punt. !

http://boekentafels.typepad.com/op_de_boekentafels/2015/11/het-recht-van-het-kind-op-leven-en-dood.html


Voor Hannah Arendt, ten slotte, gaat het in de opvoeding en in het onderwijs om het inleiden van 
kinderen in de wereld. Zij maakt, anders dan de eerdergenoemde denkers, een scherp onderscheid 
tussen politiek en opvoeding. Arendt plaatst kritische vraagtekens bij het overvragen van het 
onderwijs dat zij vooral als een tussenruimte en –tijd beschouwt. !
Culemborg: Uitgeverij Phronese (zie http://www.uitgeverijphronese. nl/?p=175) !!!
Je bent er geweest 

Arie de Bruin/Len Munnik 

ISBN  9789491740374 (Levendig Uitgever)  

Kinderen overal ter wereld zijn in oorlogssituaties en bezette 
gebieden vaak de dupe van macht en machteloosheid van 
volwassenen, iets wat zich uitdrukt in geweld. 
Arie de Bruin en Len Munnik geven op eigen wijze uiting aan hun 
verzet tegen deze schendingen van de rechten van de mens en in 
het bijzonder de rechten van het kind. Zij zijn op bezoek 
geweest in Israël en Palestina. En wat zij zagen en hoorden laat 
hen niet meer los ...  
In 24 gedichten en illustraties betrekken auteur en illustrator de 
lezers bij de situatie van kinderen in Israël en Palestina. Een 
levendig beeld dat niemand onberoerd laat. 
De auteur en illustrator zijn geïnspireerd op het gedachtegoed 
van de Poolse pedagoog en kinderarts Janusz Korczak, van wie 

uitspraken in dit boekje zijn opgenomen. 
'Een kind dat geslagen wordt, leert slaan; een kind dat gerespecteerd wordt, leert respect.' (Janusz 
Korczak) !
(Uitgever: Levendig Uitgever (zie: http://levendiguitgever.nl) 
Het boekje kost € 10,-- en is ook te bestellen via de Korczakstichting: info@korczak.nl  
De opbrengsten zijn bestemd voor een YMCA-project in Beit Sahour (Bethlehem) voor 
traumaverwerking van kinderen die gevangen hebben gezeten. 



Bijlage 3:  Korczakconferentie d.d. 21 november 2015 

Het thema was : “Het recht van het kind op leven en dood”- uit angst dat ons kind iets 
overkomt ontnemen we hem het leven. 

Allereerst willen wij graag opmerken onder de indruk te zijn dat in deze drukke maand, op 
de vrije zaterdag, rond de 100 mensen de moeite hebben genomen om aanwezig te zijn en 
actief te participeren in deze Janusz Korczak conferentie. Chapeau! 
Nadat Arie de Bruin, voorzitter van de Janusz Korczak Stichting, de conferentie had 
geopend, hield Prof. Dr. Luc Stevens op zijn bekende inspirerende wijze een inleiding over 
het thema van de dag. Daarna konden de aanwezigen kiezen uit diverse activiteiten zoals :  
- Korczak en het weeshuis in Leiden 
- Speuren in de Mullock Houwert Bibliotheek  
- In gesprek met prof. Luc Stevens 
- Kinderen en een waardig levenseinde: in gesprek met medewerkers van het Emma Thuis 

Team te Amsterdam 
- Het recht op avontuur: spelen met risico 
- Improvisatietheater met Improbattle 
- Presentatie van Het Leerorkest 
- Vrijwaring van beschadigende bescherming: in gesprek met prof. dr. Jan Willems 
- Xenia: Huis voor palliatieve zorg voor jonge mensen 
- Kinderrechten TOP 
Tijdens het programma werden de aanwezigen verrast door auteur Bette Westera, die zelf 
haar mooie en inspirerende gedichten uit “Doodgewoon” voordroeg. Zij heeft met deze 
gedichtenbundel de Gouden Griffel 2015 gewonnen. 
Helma Brouwers, eindredacteur van het jaarboek 2015 met de titel “Het recht van het kind 
op leven en dood”, presenteerde op haar unieke speelse wijze dit nieuwe boek en 
overhandigde het eerste exemplaar aan prof. Luc Stevens. 
Tijdens de pauze kon men genieten van een goede lunch. Drank en eten waren prima 
verzorgd. Op een ongedwongen wijze kwamen deelnemers in contact met elkaar.  



Na de pauze gaf Prof. Dr. Jan Willems een fascinerende presentatie over het thema 
“Vrijwaring van beschadigende bescherming door opvoeders en instellingen, en wat 
kinderen nog meer nodig hebben”. Aansluitend was er weer een ronde met de genoemde 
activiteiten.  
 !!
Het slot was aan Improbattle, het 
improvisatietheater dat in 2014 de Janusz 
Korczakprijs won. Het zal u niet verbazen, 
tenminste als u bekend bent met hun 
methodiek, dat alle aanwezigen, jong en oud, 
werden uitgedaagd om actief “geest en 
lichaam los te maken”. En zodoende werd de 
weg uitstekend voorbereid naar het slotwoord 
van Arie de Bruin. Afsluitend werd onder het 
genot van een drankje de conferentie met 
een “big smile” afgesloten.  
Wij kunnen terugblikken op een zeer 
geslaagde conferentie met dank aan alle 
deelnemers. Een speciale dank voor de 
medewerkers van Het Kinderrechtenhuis van 
Stichting Utopa: hun unieke medewerking en 
support aan de Korczak Stichting is 
hartverwarmend. !!!
(Hans Notten en Math Partouns) !
!



Bijlage 4: Internationale Korczak Conferentie in München !
“Das Kind vor uns- befähigt zur Liebe, befähigt zum Hass” 
( Het kind voor ons – in staat tot liefde, in staat tot haat) !
Gelijktijdig met de Korczakdag in Leiden vond in München  een belangrijke Internationale 
Korczak Conferentie plaats, georganiseerd door de Europese Korczak Academie te 
München. Dit liberaal joodse instituut had als thema gekozen: Samenleven zonder haat, 
discriminatie en vooroordelen. Vijf dagen lang waren Korczakvrienden uit Europa en 
daarbuiten bij elkaar om ervaringen uit te wisselen met als kernvraag: hoe kunnen we in 
deze gewelddadige tijd ( Parijs, Sinaï, Bayroeth, Israël en de bezette gebieden, etc) als 
Moslims, Atheïsten, Joden en Christenen samenleven, zonder in blinde haat en 
vooroordelen te vervallen?  !
Zomaar een greep uit de vele presentaties. !
We luisterden naar het verhaal van de bekende Rabbi Robert Kaplan uit New York, die met 
voorbeelden illustreerde hoe in de multiculturele en multireligieuze wijken jongeren uit de 
organisatie “YouthBridge NY” ( Moslims, Christenen en Joden)  elkaar gevonden hebben in 
de preventie van haat, vooroordelen en agressie. Respect voor de ander en de vreemde is 
het centrale motto. De leegloop van de Joodse wijk in New York als gevolg van vijandigheid 
en geweld is daardoor tot stilstand gekomen. Er is bij veel jongeren in deze stad, met zo’n 
250 verschillende bevolkingsgroepen, het besef gegroeid dat we het ruimteschip aarde 
moeten behouden in plaats van te pletter laten slaan door conflicten tussen haar 
bewoners.  
Eenzelfde soort verhaal kregen we te horen van Thomas Mücke uit Berlijn, die leiding geeft 
aan de organisatie “Violence Prevention Network’. Thomas is trainer en vormingswerker en 
werkt aan anti-geweld vaardigheden. Hij brengt vooral jongeren bij elkaar die zich 
aangesloten hebben bij sterk extremistische groepen, Djihad-strijders of Neonazi’s. 
Volgens hem ligt de kracht vooral in de individuele benadering en ondersteuning van 
jongeren. Zijn organisatie bestaat, net als die in New York, uit moslims, christenen en 
joden. 
Het werk van Kaplan en Mücke doet sterk denken aan Dounia Bouzar, een Frans-
Marokkaanse medewerker van de kinderbescherming. Zij werkt al sinds 2006 met radicale 
jongeren in diverse Franse departementen. Zij wil het ‘proces van steeds meer haat’ 
stoppen door het ‘kind dat in ons allen huist’ wakker te schudden. (zie art. TROUW, 
dinsdag 24 nov.) 
We hebben als deelnemers actief gespeeld in een groepsdynamische theateropstelling die 
was voorbereid door Anastasija Komerloh, een Russische actrice/immigrant. Ze plaatste 
ons in een conflictsituatie waarin we na afloop ontdekten hoe conflicten kunnen ontstaan 
omdat we onvoldoende of verkeerde informatie over de ander hebben. !

Ikzelf mocht een presentatie 
geven over de ervaringen die 
wij in Nederland hebben opge-
daan met de integratiekampen 
‘Nash Dom’. Deze zomer alweer 
het vijfde kamp. 
Mijn verhaal spitste zich toe op 
de moeilijke situaties die we 
regelmatig ervaren als het gaat 
om storend, soms agressief 
gedrag door enkele kinderen die 



heel weinig zelfcontrole of invoelend vermogen hebben en soms een bedreiging vormen 
voor de andere kinderen. Ik kon vertellen hoe positief een soort kinderrechtbank in ons 
kamp werkte als het gaat om kinderen te confronteren met elkaars gedrag. Net als bij 
Korczak, zijn het niet de volwassenen die de kinderen ter verantwoording roepen maar de 
kinderen onderling. *) !
Er waren tijdens deze boeiende conferentie nog veel meer bijeenkomsten waarin we van 
goede praktijkvoorbeelden konden leren en die ons nieuwe inspiratie gaven.  
En natuurlijk was het weer een prachtige ontmoeting met vrienden en collega’s van de 
vele Korczakstichtingen die elkaar troffen in deze jaarlijkse conferentie die besloten werd 
met de verkiezing voor het nieuwe bestuur. We zijn heel content dat Batia Gilad uit Israël 
herkozen werd voor de komende vier jaar.  Zij is een sterke bestuurder die er voor gezorgd 
heeft dat de internationale Korczak beweging sterk gegroeid is.  !
Theo Cappon !
*)   de lezing (in het Engels) over ons Nash Dom kamp kunt u bestellen via info@korczak.nl !
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Viering van de Dag van de Rechten van het Kind in Gulpen 

Donderdag 19 november werd, in het kader van de Dag van de Rechten van het Kind, in de 
Toeristenkerk en jongerencentrum Galaxy in Gulpen een bijeenkomst gehouden met als 
thema: “Eigen kracht vinden door ontmoeten en verbinden”. Leidraad daarbij was de 
gedachte dat ieder rechten heeft en dat we die niet verwezenlijken door ze  te claimen, 
maar dat het belangrijk is om in de gaten te houden dat ieder tot zijn recht komt. Hoe 
kunnen we onze eigen kracht vinden in de ontmoeting met anderen? 

Na een welkom door de dagvoorzitter, een inleidend woord door de burgemeester van 
Gulpen-Wittem en een korte uitleg van het thema was het woord aan Iris van Oosterhout. 

Zij is 16 jaar en ongeneeslijk ziek. Een stofwisselingsziekte maakt dat zij erg weinig 
energie heeft en veel beperkingen. Ondanks deze grote ongemakken straalt ze een moed 
en positiviteit uit die zeer inspirerend is. Zolang ze de mogelijkheid heeft gaat ze voor 
haar dromen en zit ze niet bij de pakken neer. Daarbij vindt ze contact met anderen erg 
belangrijk. Als ambassadrice van de stichting Stofwisselkracht probeert ze geld bijeen te 
krijgen voor onderzoek naar geneesmiddelen, zodat andere kinderen met vergelijkbare 
ziektes wellicht nog wel een gezonde toekomst tegemoet gaan.  

Daarna gingen de bezoekers  in groepen uiteen om tijdens verschillende workshops [koken, 
djembe, lightpainting, fietsen op de Mont Ventoux, wassen beeldjes maken en breakdance] 
te ervaren wat mensen elkaar te bieden hebben bij het zoeken naar eigen kracht en 
mogelijkheden. Enkelen namen nog even de gelegenheid te baat om zelf persoonlijk met 
Iris te praten. Zo ook de burgemeester. 

Hij vertelde Iris dat hij alleen gekomen was om een kort woord  te spreken om daarna snel 
weer aan zijn eigen werk te gaan. Maar hij besloot om nog even naar haar verhaal te 
luisteren. En van die beslissing  had hij geen spijt, hij was erg blij dat hij gebleven was. 
Waarvan akte! 

De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door een schoolband van het Sophianum, de 
middelbare school in Gulpen. Naast het Sophianum werkten ook SJSJ, XONAR, Trajekt, ’t 
PGCJ, Gastenhof, de gemeente Gulpen-Wittem, GALAXY en het Sintermeertencollege mee 
aan deze inspirerende middag. Samen door en met jongeren! 

!
(Aafke Vermeijden) 

!
!
!
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Nash Dom 2015: Betrokkenheid: twee kanten van een 
medaille 
Het is de eerste zaterdag van het zomerkamp Nash Dom 2015. Kinderen vormen met 
hun ouders en alle begeleiders een grote kring tijdens de eerste sbor, de dagelijkse 
samenkomst met iedereen in het kamp. Tijdens het laatste lied doen we een stap naar 
binnen, waardoor alle ouders buiten de kring komen te staan. De kinderen staan met 
hun gezicht naar buiten en zwaaien hun ouders uit. Laat ons maar even los, lijken ze 
te zeggen.  

Maar wie goed kijkt, ziet dat dit 
loslaten juist gebeurt vanuit verbonden-
heid met en betrokkenheid bij het 
kamp. Van ouders, die hun kinderen in 
het volste vertrouwen een week uit 
handen geven. Van kinderen, die zich 
soms al het hele jaar op Nash Dom 
verheugen, of die zich door de verhalen 
van anderen hebben laten overhalen. En 
van begeleiders, die hun dagelijkse 
leven van studie of werk achterlaten en 
zich een week lang storten in de 
achtbaan die het kamp soms is. 

Sommigen kennen elkaar al jaren, 
anderen hebben we pas gisteren ontmoet. En zo vormen wij, voor niet meer dan een 
week, een mini-samenleving met elkaar, geïnspireerd door de ideeën van kinderarts en 
pedagoog Janusz Korczak.  

Vanuit betrokkenheid - met elkaar, de tradities van het kamp en het gedachtegoed van 
Korczak - richten we het kamp in. Kinderen uit verschillende achtergronden leven samen 
en leren van elkaar. Het is ook vanuit betrokkenheid dat we zeggen: alle kinderen 
verdienen evenveel aandacht. In de praktijk is dit wel eens lastig: er zijn drukke, soms 
lastige kinderen die veel tijd en energie vragen. Maar betrokkenheid is ook: oog hebben 
voor het stille, brave kind. Het kind dat altijd anderen helpt maar nooit zichzelf. Het kind 
dat zichzelf altijd moet aanpassen, of zichzelf wegcijfert. En dan blijkt betrokkenheid 
toch een lastig begrip.  

Als we kijken naar het leven en de ideeën van Janusz Korczak, dan krijgt het woord 
betrokkenheid een heel andere kleur. Hij toonde zijn ultieme betrokkenheid aan het einde 
van zijn leven, door de kinderen niet alleen te laten op weg naar de gaskamers van 
Treblinka. Maar deze betrokkenheid betekent niets zonder de investeringen die eraan 
vooraf zijn gegaan in het weeshuis, dat ook wel de Republiek der kinderen werd genoemd. 
Daar werd naar kinderen geluisterd, met oprechte aandacht en respect voor het kind zoals 
het is en niet zoals het moet worden. Dit betekent niet dat alles maar geoorloofd was: er 
waren duidelijke regels en voor wie deze regels overtrad, was er de kinderrechtbank.  

Ook ons kamp is niet de ideale samenleving. Er wordt ruzie gemaakt en soms ook gepest. 
Er zijn kinderen met gedragsproblemen en kinderen die in hun thuissituatie zodanig zijn 
beschadigd dat ze maar moeilijk aarden in het zachte klimaat van respect en wederzijds 



vertrouwen. Dit jaar is de kinderrechtbank besproken als optie voor ons zomerkamp. Niet 
omdat we kinderen direct willen straffen als ze regels overtreden. Maar omdat een 
rechtbank ook een vorm van betrokkenheid kan zijn en op een positieve manier kan 
bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Door duidelijk te maken wat wel en niet mag 
op ons kamp zeggen we tegen een kind: het kan mij iets schelen wat jij doet.  

Thea Mepschen 

 !
!!



 !!!!!!
#  

!

Kinderen en het risico 
van leven 

#  

!
• Een inspirerende avond voor iedereen die geïnteresseerd is in het leven van en 

werken met kinderen. Met medewerking van Arie de Bruin (voorzitter van de 
Janusz Korczak Stichting) en Bette Westera, auteur van Doodgewoon en winnaar 
van de Gouden Griffel 2015 

• Aanmelding uiterlijk voor 05-01-2016 via korczaklezing@inholland.nl 
• Entree € 3,00  !
12 januari 2016 19.30 uur in pabo 
Dordrecht, Achterom 103 !
• De avond wordt mede mogelijk gemaakt en ondersteund door:    
 

Korczaklezing 
2016  

Bette Westera (dichter) en 
Arie de Bruin (pedagoog) 
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Bijlage 8: Bestelformulier 

Naam   : 

adres   : 

postcode + plaats : 

email   : 

Graag wil ik de volgende producten bestellen. Na overmaking van het totaalbedrag op giro (IBAN) 
NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v. Janusz Korczak Stichting te Amsterdam, ontvang ik de bestelde 
producten z.s.m. 

!

Op de website  (www.korczak.nl ) onder webwinkel/literatuur vind je ook nog de titels van 
eerdere jaarboeken en andere uitgaven. Op verzoek kunnen wij die leveren.Zoek je iets als 
cadeautje voor het personeel van de school of een andere organisatie die zich met onderwijs of 
opvoeding bezig houdt of gewoon voor een familielid, een vriend of vriendin? De gedichtenboekjes 
van de Korczakstichting lenen zich hier uitstekend voor!  Bij bestellingen van meerdere exemplaren 
zijn kortingen te verkrijgen! Informeer  dan eerst via info@korczak.nl. Opsturen naar Janusz 
Korczakstichting, Postbus 70048, 1007 KA Amsterdam  of mail naar info@korczak.nl 

product prijs aantal bedrag

Korczakpostzegels A Logo Korczakstichting € 10,--

Korczakpostzegels B Standbeeld Korczak € 10,--

Jaarboek 2015: Het recht van het kind op leven en dood € 15,--

Jaarboek 2014: Daar heb je recht op € 12,50

Jaarboek 2013: Het recht van het kind te zijn zoals het is € 15,--

Jaarboek 2012: Het verlangen naar een betere wereld € 12,50

J. Korczak, Hoe houd je van een kind  (vert. R. Görtzen) € 24,50

J. Korczak, Republiek der kinderen (vert. R. Görtzen) € 24,95

J. Korczak, Het recht van het kind op respect (vert. R. 
Görtzen)

€ 17,50

Brochure: Korczak en de Kinderopvang € 2,50

Brochure: Korczak, inspirator voor het Primair Onderwijs € 2,50

A. de Bruin, Je moet toch wat als je klein bent (gedichten 
n.a.v. uitspraken van Korczak)

€ 9,95

A. de Bruin, Fokus: gedichten over kinderen en onderwijs € 5,--

A. de Bruin, Je bent er geweest € 10,--

porto- en administratiekosten (als U voor meer dan € 
24,-- bestelt, worden geen extra kosten berekend) 

€ 2,50

TOTAAL  (zelf invullen.... en overmaken naar giro (IBAN) 
NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v. Janusz Korczak Stichting 
te Amsterdam o.v.v. bestelling

http://www.korczak.nl
mailto:info@korczak.nl
mailto:info@korczak.nl

