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“Het is veel leuker als kinderen onder elkaar spelen, zonder volwassenen. Een 
volwassene zegt altijd van te voren hoe alles moet lopen; hij bepaalt wie wat 
moet zijn en jut ons op alsof hij dat gespeel eigenlijk maar zonde van zijn tijd 
vindt”  
(UIT: Janusz Korczak, Als ik weer klein ben, Warschau 1925, Utrecht 1985) 

!
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/. !
!
Internationale Korczakconferentie in oktober 2016 

  
Het programma voor de Internationale Korczak 
Conferentie is helemaal rond: zie bijlage 2 en het is te 
downloaden via onze website. 
Inmiddels zijn er aanmeldingen uit diverse landen, 
waarmee we verzekerd kunnen zijn van een bijzondere 
uitwisseling van ideeën en ervaringen uit andere hoeken 
van de wereld. De Poolse ambassade heeft toegezegd 
de conferentie op donderdag 13 oktober te komen 
openen!  
"Vertrouwen, als basis voor emotionele veiligheid" is de 
titel van deze Internationale Korczak Conferentie die van 

12 t/m 16 oktober wordt gehouden in Lage Vuursche. 
Tot de inleiders behoren o.m. prof. Micha de Winter, Rabbijn Awraham Soetendorp, prof. Geert Jan 
Stams, Arie de Bruin, dr. Tanja Jadnanansing en diverse andere sprekers uit binnen- en buitenland. Er 
zijn workshops en excursies, uitwisseling met studenten en professionals uit diverse landen.  !

!

!
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International
Korczak 
Conference  
2016 
October 12 - 16  
Lage Vuursche 
(NL) 

Trust 
the foundation of emotional safety

Program  
!
The conference starts on Wednesday October 12 and ends 
Sunday October 16. On Thursday October 13 the conference is 
open to participants ‘for-one-day’. !
Wednesday, October 12 
Arrival of the guests from 15.00 h. 
In the evening: opening of the conference and time for getting 
to know each other. !!
Thursday, October 13 
9.30 h.  
- Opening by the ambassador of Poland (with reservation) 
- Introduction of the central theme of the conference Trust, the 

foundation of emotional safety by two keynote speakers: 
- mr. Arie de Bruin, president the Dutch Korczak Association 
- Prof. Micha de Winter, University of Utrecht  !

Two rounds of interactive lectures or roundtables involving the 
five sub-themes (see invitation).  
Each workshop/roundtable is supported by an expert on that 
topic. Participants choose two out of the five themes. !
16.30 h.Closing-activity of the one-day-conference. !
Thursday Evening 
"Open Podium": participants of the conference have the 
possibility to present their own projects, experiences, research. 
There will also be another activity to participate in. !!

Program continuation 
!
Friday, October 14 
- Morning: Round of workshops (2,5 hours). Participants can choose 
one out of the five subthemes. This round of workshops is meant to 
go deeper into the chosen subtheme.  
- One keynote speaker: Rabbi Awraham Soetendorp. 
- Afternoon: Excursions, different possibilities. 
- Evening; "Open Podium": participants of the conference have the 

possibility to present their own projects, experiences, research. !
Saturday, October 15 
- Morning: keynote speaker: Dr. Tanja Jadnanansing (Member of 

Dutch Parliament). 
- Round of workshops (2,5 hours). Participants can again choose 

one out of the five subthemes.  Again one will go deeper into the 
subtheme. The result of this round of workshops is a presentation 
about the chosen subtheme that will be shared with the other 
participants in the afternoon. 

- Afternoon: presentation of the workshops,  results, conclusions, 
recommendations.. 

- Evening: Improbattle, improvisation theatre. Everybody is invited 
to participate. 

- Final Party: music, dance,  bring your own instruments!!!! !
NB Saturday - afternoon: Official Yearly Meeting for members of 
the International Korczak Association. (IKA). The IKA President, Batia 
Gilad, will send the agenda. 

Sunday, October 16 
Meditation and good-bye, adieu. !
P.S. Some of you offered a presentation or lecture. We will discuss 
with you two options: either you bring your text in one of the most 
relevant workshops, or you present it in one of the "Open Podium". 
Please make it in anyway INTERACTIVE! 
 !!!!!
More questions? Please send them to 
conference@korczak.nl

International Korczak 
Conference, Vorrinkhuis, 
Koudelaan 16, 3749AM 
Lage Vuursche  NL  

!
The main language will be 
English. 
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Op de eerste dag zullen prof. Micha de Winter en Arie de Bruin als key-note speakers het thema van 
verschillende kanten belichten. Daarna kan men kiezen in welke deelonderwerpen men zich verder 
wil verdiepen en worden er workshops en presentaties verzorgd. 
Geef je op voor het te laat is! Aanmelding kan nog tot uiterlijk 15 september! Reserveer de data 
alvast in je agenda en geef je snel op via conferentie@korczak.nl. Voor de prijs hoef je het niet te 
laten: € 325,--  (of € 275,-- voor lid/donateurs van de Janusz Korczak Stichting) all-in = vier 
overnachtingen, alle maaltijden, conferentie-map; speciale prijs voor studenten € 125,--.   
Mocht het niet lukken om alle dagen deel te nemen: Het is ook mogelijk om uitsluitend in te 
schrijven voor de startdag op 13 oktober; de prijs is dan € 75,--  (€ 50,-- voor lid/donateurs) of € 
35,-- voor studenten. 
Uitgebreide informatie is te vinden op http://korczak.nl/stichting/korczak-conferentie/ 
(Zie voor het programma: bijlage 2l). !
Raden van Kinderen denken mee !
Op 15 juni jl waren we aanwezig bij een bijzondere bijeenkomst van de Missing Chapter Foundation 
in het hoofdkantoor van de Rabo-bank te Utrecht. Kinderen van de Heldringschool in Den Haag 
dachten mee met bestuurders over vraagstukken waar verschillende bedrijven mee zitten. De 
denkkracht van kinderen en hun rol als change agent is nu een ontbrekend hoofdstuk in 
maatschappelijke besluitvorming. De Missing Chapter Foundation (MCF), opgericht in 2010 door 
Prinses Laurentien van Oranje, neemt de stem van 
kinderen serieus.  
Er wordt een dialoog tot stand gebracht tussen 
besluitvormers en kinderen over actuele dilemma's en 
vraagstukken. De doelstellingen van de Korczak Stichting 
en deze organisatie liggen prachtig in elkaars verlengde.  
Tijdens de bijeenkomst hield Arie de Bruin een korte 
inleiding over Janusz Korczak en kon hij aangeven hoe de 
ideeën van Korczak over participatie van kinderen juist in onze tijd verder vorm kunnen krijgen. 
Nadere informatie over de Missing Chapter Foundation op: http://www.missingchapter.org 
(zie verder bijlage 3) 
Een prachtig voorbeeld van een initiatief van de Raad van Kinderen zien we in Heusden, waar 
kinderen van een aantal groepen 7 van verschillende basisscholen een jeugdcongres organiseren 
over de opvang van asielzoekers in Heusden. Zie: https://www.heusden.nl/Vluchtelingen !
Korczak aan de Wolga !
Eind mei namen Helma Brouwers en Theo Cappon op uitnodiging van onze Russische Korczak 
collega's deel aan een grote Internationale Conferentie in Kazan, hoofdstad van de deelrepubliek 
Tatarstan, prachtig gelegen aan de Wolga. De conferentie had als hoofdthema de verbetering van de 
lerarenopleiding. Een verslag van de conferentie is te vinden in bijlage 4. !
NIVOZ Onderwijsavonden !
Op 15 juni sloten Joop Berding en Wouter Pols de 
inspirerende reeks Onderwijsavonden van het NIVOZ in 
Driebergen af. ‘Wie denk je wel dat je bent?!’  was de titel 
van hun lezing, een  voordracht over gezag en competenties 
van leraren. Het startpunt was een citaat van Hannah Arendt: 



“De kwalificatie van de leraar bestaat erin dat hij de wereld kent en anderen daarover kan 
onderrichten, maar zijn gezag berust op het feit dat hij verantwoordelijkheid voor die wereld 
opneemt.’ Ook de visie van Janusz Korczak kwam uitvoerig aan bod. Beide inleiders zijn actieve 
leden van de Korczak stichting. 
Zie: http://hetkind.org/agenda/onderwijsavond-joop-berdingwouter-pols-wie-denk-jij-wel-dat-je-
bent-het-gezag-van-leraren/ 
In het volgende cursusjaar zullen weer inspirerende onderwijsavonden worden georganiseerd door 
het NIVOZ. Zie: www.hetkind.org !
En wat als jongeren radicaliseren?  !
Op de conferentie in oktober zal prof. Micha de Winter een inleiding houden – het zal dan stellig ook 
gaan over een thema dat hem in deze tijd bezig houdt: hoe moet je in de opvoeding ruimte bieden 
aan en weerstand bieden tegen radicaliserende jongeren? 
Op een jubileum van Ron Rijnbende, directeur van onder andere Edukans,  sprak hij hierover. Paul 
Boersma was daarbij aanwezig en wil enkele van zijn gedachten hier weergeven – als een opmaak 
voor de Korczak Conferentie  in oktober 2016. (zie bijlage 5) !
Tentoonstelling "Jij hoort in onze klas" in stadhuis Rotterdam !
Op maandag 4 juli zal Hugo de Jonge, wethouder van onderwijs in Rotterdam, een bijzondere 
tentoonstelling openen. Kinderen van de Dominicusschool hebben de tentoonstelling ingericht in het 
kader van hun project over de Jodenvervolging en het Joods Kindermonument in Rotterdam. Zij 
verdiepten zich in de achtergrond van een aantal Joodse kinderen die destijds in de omgeving van 
hun school woonden en die werden weggevoerd en vermoord. De tentoonstelling is gedurende twee 
weken te bezichtigen in de hal van het stadhuis; de toegang is gratis.  

 
Nash Dom 2016 !
De voorbereidingen voor het Nash Dom kamp 2016 zijn weer in volle 
gang. Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen en ook hebben we weer 
voldoende sponsors gevonden. De data zijn bekend: 6 t/m 13 augustus 
2016. Er is nog plaats voor enkele kinderen.  

Voor aanmelding zie http://www.nashdom.nl/inschrijven/ 

Het begeleidingsteam is inmiddels gevormd; maar we zijn nog wel op 
zoek naar wat meer mannen. Geef je op of vraag om 
informatie via http://www.nashdom.nl/contact/.Wil je meer 
weten? Kijk ook op http://www.nashdom.nl !
Het begeleidingsteam voor het Nash Dom kamp 2016 is 
er klaar voor! 
(zie ook bijlage 6) !!!



Verhalenfestival in De Glind !
Op zaterdag 10 september a.s. wordt een bijzondere dag gehouden in 
Jeugddorp De Glind over het belang van verhalen in het leven van 
kinderen en volwassenen. Vorig jaar hielden we onze bestuursdag in deze 
bijzondere omgeving. De Korczak Stichting zal ook bij dit verhalenfestival 
vertegenwoordigd zijn en het verhaal van Janusz Korczak zal prominent 
voor het voetlicht worden gebracht. 

Uitgebreide informatie is te downloaden via: http://www.ouders.net/wp-
content/uploads/2016/06/Folder-verhalenfestival-2016.pdf 
Download de folder met alle informatie over 
de workshops, sprekers, het programma en aanmelding  !!!

Dag voor de Rechten van het Kind in Zuid Limburg !
Reeds voor de 19e keer zal in Zuid Limburg een speciale dag worden georganiseerd rond de Rechten 
van het Kind. 
Organisatie: XONAR, SJSJ, ’t PGCJ, Sintermeertencollege, Sophianum, Galaxy, Trajekt, Gastenhof, 
Gemeente Gulpen-Wittem. Jongeren en volwassenen geven samen inhoud aan deze dag. 
Datum:  Donderdag 17 november 2016, Tijd: 13.00 – 17.00 uur 
Locatie: Toeristenkerk, Rosstraat 5, 6271BG Gulpen 
In het volgende Korczak Bulletin zal nadere informatie worden gegeven over de inhoud van de dag. !
Korczaklezing in Rotterdam op de Dag voor de Rechten van het Kind !
Op 17 november a.s. zal in de pabo van Inholland Rotterdam een Korczaklezing worden gehouden. 
Deze lezing vindt tevens plaats in het kader van Rotterdam Onderwijsstad 2016-2017. 

Namens de Korczak Stichting zal Arie de Bruin een lezing verzorgen over de huidige betekenis van 
Korczak en zijn pleidooi voor de rechten van het kind. Tevens zal Bette Westera (auteur van diverse 
kinderboeken en winnaar van de Gouden Griffel 2015) medewerking verlenen. !
In memoriam: Mirjam Ohringer (26-10-1924 - 29-05-2016 !
Na een kort ziekbed is op 29 mei Mirjam Ohringer op 91-jarige leeftijd overleden. Haar ouders waren 
Poolse Joden die zich in Amsterdam hadden gevestigd. In de oorlog was zij als jonge vrouw al in het 
verzet. Zij is vele jaren lid geweest van de Korczak Stichting. Zij was o.a. ook bestuurslid van de 
Stichting Kindermonument “Markt voor Joden” in Amsterdam. 
Zij was als getuige uit de oorlogsperiode nog altijd actief om met name kinderen en jongeren te 
doordringen van de noodzaak om uitsluiting van wie dan ook tegen te gaan, om daarmee een 
herhaling van toen te voorkomen. Met warmte kon zij ook over Janusz Korczak spreken. We 
gedenken haar met veel respect en waardering voor de talrijke ontmoetingen met groepen jongeren 
uit binnen- en buitenland aan wie zij haar boodschap overbracht. 
(Zie: http://www.parool.nl/amsterdam/verzetsvrouw-mirjam-ohringer-91-overleden~a4311026/) !!

https://online.perfectview.nl/Static.PerfectView.Resource.wgx?Id=10303d80bb9c-33b0-42bc-b718-a1e9b8e1ebc83ec1633d-9f0d-4f28-a6ab-c156b42ff031a07a9439-b9db-4efd-8bee-0b2440448de1http%3a%2f%2fwww.ouders.net%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f06%2fFolder-verhalenfestival-2016.pdf


!
Korte berichten !
- Teken de petitie "Ik blijf hier" van Defence for Children voor kinderen die al meer dan 5 jaar in 

onzekerheid leven in Nederland, wachtend op een mogelijke verblijfsvergunning of op een 
uitzettingsbevel: https://www.defenceforchildren.nl/campagnes. 

- Op 6 juli aanstaande organiseren de leerlingen van de groepen 7 van de Heusdense basisscholen 
een Jeugdcongres Vluchtelingenopvang. Het congres, waar ook leden van de Tweede Kamer en 
staatssecretaris Dijkhoff voor zijn uitgenodigd wordt gehouden van  8.30-12.30u in abdij 
Mariënkroon in Nieuwkuijk. 

- In CREA, het cultureel centrum van de UvA, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam zal op 
donderdag 30 juni a.s. een speciale avond worden gehouden over de rechten van het kind in Israel 
en Palestina. Arie de Bruin zal hier o.m. gedichten voordragen uit zijn boek "Je bent er 
geweest" (zie bijlage 7). !!

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.2016 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin !



!
Bijlage 1 

!
Column Arie de Bruin !
"Een onderwijzer zei nooit of hij je mocht of niet, maar je voelde het wel" 
(UIT: J. Korczak, Als ik weer klein ben, Warschau 1925, Utrecht 1985) !!
Wie hebben we morgen? !
“Wie hebben we morgen? Bent u  er dan weer of hebben we juffrouw Elly?”  
“Nee, ik geloof dat jullie morgen meester Paul hebben, maar dat weet ik niet zeker 
jongens” !
Het is lang geleden dat kinderen op de basisschool er blindelings op konden vertrouwen 
dat er iedere dag een vaste juffrouw of meester voor de groep stond, een jaar lang iedere 
week van maandag tot en met vrijdag hetzelfde gezicht.  Pas na groep 8 werd je er mee 
geconfronteerd: steeds een ander gezicht, soms wel vier of vijf keer per dag. Maar, dacht 
men toen, als je eenmaal 12 jaar bent, ben je daar wel aan toe. 
Op de basisschool kon je er van op aan dat er een vaste juffrouw of meester was, die jou 
goed kende, jouw ontwikkelingsproces volgde en waar jij je aan kon hechten. Dat hechten 
lukte niet altijd, want je zat ook wel eens een jaar lang aan iemand vast met wie je toch niet 
zo’n fantastische band had. Maar dan moest je als kind toch een modus zien te vinden om 
het een jaar lang bij zo’n juf of mees uit te houden; en dat lukte vrijwel altijd, want je had 
geen keus. En die ene juf  wist na een paar weken wel wat jouw sterke en jouw zwakke 
punten waren. Zij hoefde echt niet in het dossier te kijken, ze keek gewoon iedere dag 
goed naar jou. Observeren en jou volgen. 
Maar dat is over en dat komt ook nooit meer terug. Er wordt nog wel veel geobserveerd, 
maar dat is vooral bedoeld om het leerlingvolgsysteem te vullen, de zorgstructuur in kaart 
te brengen. Iedere willekeurige collega moet immers eerst even in jouw dossier kunnen 
kijken als hij met jou aan de slag gaat.  Er zijn vele parttime banen, ambulante taken, 
cursussen, conferenties, niet voor de klas want je moet coördineren, één-op-één werken, 
coachen. Een meester die een jaar lang vijf dagen per week met een groep kinderen 
optrekt,  past niet meer in onze tijd. Stel je voor: vijf dagen dezelfde klas, hetzelfde werk, 
iedere week. Nee, je moet ‘zappen’ en kinderen zullen dus noodgedwongen ook moeten 
‘zappen’, van de ene juf naar de andere of naar een volgende meester. Dat heeft zo zijn 
voordelen: ben je iemand zat, dan zijn er nog andere programma’s; boeit hij niet, is het te 
moeilijk, moet je teveel moeite doen om het te volgen?…. Zappen!  !
Hechten hoeft niet meer, want morgen is er weer een andere juf of dan staat meester Paul 
voor de klas. Hechten kan ook niet meer, want alle contacten zijn van voorbijgaande aard.  
Nu weten wij vanuit de ontwikkelingspsychologie de consequenties van 
hechtingsproblemen die zich voordoen in de eerste levensfasen van een kind:  mogelijke 
gedragsproblemen, impulsief en ongeconcentreerd gedrag, onzekerheid, (faal)angst.  



Kennelijk gaan we ervan uit dat die hechtingsproblemen zich na het derde levensjaar niet 
meer voor doen…want zelfs in groep 1 kun je  soms wel drie verschillende juffen of 
meesters in de week krijgen. !
Stel dat je iedere week drie verschillende chefs hebt op je werk. Ook de gemiddelde 
volwassene zou beslist moeizamer gaan functioneren wanneer hij weer moet afwachten 
wie morgen zijn chef zal zijn op kantoor, wanneer hij deze week opnieuw bij drie 
verschillende ‘meerderen’ een test moet afleggen. Hij wil gewoon één baas die hij goed 
kent en die hém goed kent; hij wil met die ene man of vrouw samenwerken die hij 
vertrouwt, wiens reacties hij kan inschatten; hij wil weten waar hij aan toe is. 
Kinderen in de klas zijn niet anders… het zijn mensen die zich willen hechten aan anderen. 
Mensen waar ze een band mee op kunnen bouwen, waar ze in hun onzekere bestaan 
tenminste één jaartje van op aan kunnen. Vooral voor die kinderen die in hun thuissituatie 
toch al weinig zekerheid kennen, is het des te belangrijker dat dat tenminste op school wel 
het geval is. !
Misschien kunnen we er bij onze planningen en taakverdelingen in de school zo nu en dan 
even bij stilstaan… bij dat kind dat maar niet kan wennen aan drie of vier verschillende 
‘bazen’ in de week …. en dat zo lastig is geworden de laatste tijd…. !
!



!

!

!
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Korczak 
Conference  
2016 
October 12 - 16  
Lage Vuursche 
(NL) 

Trust 
the foundation of emotional safety

Program  
!
The conference starts on Wednesday October 12 and ends 
Sunday October 16. On Thursday October 13 the conference is 
open to participants ‘for-one-day’. !
Wednesday, October 12 
Arrival of the guests from 15.00 h. 
In the evening: opening of the conference and time for getting 
to know each other. !!
Thursday, October 13 
9.30 h.  
- Opening by the ambassador of Poland (with reservation) 
- Introduction of the central theme of the conference Trust, the 

foundation of emotional safety by two keynote speakers: 
- mr. Arie de Bruin, president the Dutch Korczak Association 
- Prof. Micha de Winter, University of Utrecht  !

Two rounds of interactive lectures or roundtables involving the 
five sub-themes (see invitation).  
Each workshop/roundtable is supported by an expert on that 
topic. Participants choose two out of the five themes. !
16.30 h.Closing-activity of the one-day-conference. !
Thursday Evening 
"Open Podium": participants of the conference have the 
possibility to present their own projects, experiences, research. 
There will also be another activity to participate in. !!

Bijlage 2



!

Program continuation 
!
Friday, October 14 
- Morning: Round of workshops (2,5 hours). Participants can choose 
one out of the five subthemes. This round of workshops is meant to 
go deeper into the chosen subtheme.  
- One keynote speaker: Rabbi Awraham Soetendorp. 
- Afternoon: Excursions, different possibilities. 
- Evening; "Open Podium": participants of the conference have the 

possibility to present their own projects, experiences, research. !
Saturday, October 15 
- Morning: keynote speaker: Dr. Tanja Jadnanansing (Member of 

Dutch Parliament). 
- Round of workshops (2,5 hours). Participants can again choose 

one out of the five subthemes.  Again one will go deeper into the 
subtheme. The result of this round of workshops is a presentation 
about the chosen subtheme that will be shared with the other 
participants in the afternoon. 

- Afternoon: presentation of the workshops,  results, conclusions, 
recommendations.. 

- Evening: Improbattle, improvisation theatre. Everybody is invited 
to participate. 

- Final Party: music, dance,  bring your own instruments!!!! !
NB Saturday - afternoon: Official Yearly Meeting for members of 
the International Korczak Association. (IKA). The IKA President, Batia 
Gilad, will send the agenda. 

Sunday, October 16 
Meditation and good-bye, adieu. !
P.S. Some of you offered a presentation or lecture. We will discuss 
with you two options: either you bring your text in one of the most 
relevant workshops, or you present it in one of the "Open Podium". 
Please make it in anyway INTERACTIVE! 
 !!!!!
More questions? Please send them to 
conferentie@korczak.nl

International Korczak 
Conference, Vorrinkhuis, 
Koudelaan 16, 3749AM 
Lage Vuursche  NL  

!
The main language will be 
English. 
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Bijlage 3 

!
!
!!!
Op 15 juni jl waren we aanwezig bij een bijzondere bijeenkomst van de Missing Chapter 
Foundation in het hoofdkantoor van de Rabo-bank te Utrecht. Kinderen van de 
Heldringschool in Den Haag dachten mee met bestuurders over vraagstukken waar 
verschillende bedrijven mee zitten. De denkkracht van kinderen en hun rol als change agent 
is nu een ontbrekend hoofdstuk in maatschappelijke besluitvorming. De Missing Chapter 
Foundation (MCF), opgericht in 2010, neemt de stem van kinderen serieus.  
Zij brengen dialoog tot stand tussen besluitvormers en kinderen over actuele dilemma's en 
vraagstukken.  !
De doelstellingen van de Korczak Stichting en deze organisatie liggen prachtig in elkaars 
verlengde.  
Tijdens de bijeenkomst werd Arie de Bruin geïnterviewd over de ideeën van Janusz Korczak 
m.b.t. de participatie van kinderen en hoe die juist in onze tijd verder vorm kunnen krijgen. 
Arie vertelde o.m. dat Korczak de inbreng van kinderen buitengewoon belangrijk vond, 
omdat het kind-zijn geen voorbereiding is op je latere leven, maar volwaardig mens-zijn. Hij 
liet zien hoe Korczak vanuit die visie in het weeshuis werkte en hoe kinderen daar rechten en 
plichten hadden. Kinderparticipatie is niet vrijblijvend: als je kinderen een stem wilt geven, 
geef hun dan een wezenlijke stem. Het gaat niet alleen om "vrijblijvende" adviezen. Je zult 
de stem van kinderen met respect moeten behandelen, ook al ben je het wellicht helemaal 
niet eens met hun inbreng. Arie zei: "We hebben er eeuwen over gedaan eer we 
vrouwenkiesrecht invoerden, nu wordt het hoog tijd voor kinderkiesrecht! Geen vrijblijvend 
advies, maar wezenlijke inbreng". 
Het is mooi dat er inmiddels zestig vaak grote bedrijven zich aangesloten hebben en een 
Raad van Kinderen hebben ingesteld.   
Hierin denken kinderen structureel mee met de organisatie over strategische en 
maatschappelijke vraagstukken. Kinderen leren meedenken over de wereld om hen heen, 
besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de 
creatieve denkkracht van hun leerlingen. MCF werkt hierin samen met Unicef Nederland, die 
zich er ook hard voor maakt dat kinderen een gelijkwaardige stem krijgen in de beslissingen 
die hun leven, nu en in de toekomst, aangaan. !
Als school kun je meewerken om kinderraden bij bedrijven te vormen. Zie voor verdere 
informatie: http://www.missingchapter.org en klik op de Home-pagina het filmpje bij Raad 
van Kinderen eens aan. !
Een organisatie met vergelijkbare initiatieven is: Consulting Kids. 
(zie http://www.consultingkids.nl) 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Korczak aan de Wolga 

!
In de laatste dagen van mei namen Helma Brouwers en Theo Cappon deel aan een grote 
Internationale Onderwijs Conferentie in Kazan, hoofdstad van de republiek Tatarstan, 
prachtig gelegen aan de majestueuze Wolga rivier. 
De conferentie had als hoofdthema de verbetering van de lerarenopleiding. 
Afgevaardigden uit talloze landen, zoals Engeland, US, Nederland, Slovenië, Schotland, 
Oostenrijk, Griekenland vertelden over de opleiding tot leraar in hun land. Helma en 
ondergetekende waren nogal teleurgesteld over de inhoud van al deze internationale 
presentaties, inclusief de Russische bijdragen. 
Het draaide eigenlijk maar om één ding: hoe vormen we leraren die straks jonge mensen 
efficiënt kunnen laten functioneren in de maatschappij. Dus om ‘employability’. Je moet 
een nuttig lid worden van de samenleving en het woord  economie viel vrijwel 
voortdurend in elke lezing.  
Met geen woord ging het over menswording. Welk mensbeeld hebben leraren in hun 
hoofd als zij een nieuwe generatie voorbereiden op een leefbare samenleving? Het gaat 
niet, zoals Martha Nussbaum *) schreef, om de profit,  maar om de vorming van kritische 
jongeren met een brede culturele bagage. 
Een jonge generatie die ook oog heeft voor de verantwoordelijkheid om onze planeet 
leefbaar te houden. Daarom was de voordracht van Helma Brouwers een verademing. Zij, 
specialist op het gebied van de ontwikkeling, groei en educatie van het jonge kind, liet 
met schitterende praktijkvoorbeelden zien, hoe het jonge kind tussen de 0 en 6 jaar de 
wereld leert begrijpen door middel van verhalen . 
De echte taal en geen inprenting van nietszeggende letters en zinnen. Met talloze 
voorbeelden uit de goede kinderliteratuur toonde zij aan hoe jonge kinderen op een 
natuurlijke manier hun taal ontwikkelen en daardoor de wereld leren begrijpen. 
Ik keek om me heen en zag dat veel deelnemers opveerden en hun i-pads of 
smartphone’s uitschakelden. Niet voor niets kreeg ze van de ruim vierhonderd deelnemers 
een donderend applaus en veel 
positieve reacties. Als echte 
Korczakiaan had zij het over het 
kind en niet over systemen. 
Korczak kwam ook nog op een 
andere manier concreet in beeld. 
Onze vriendin en collega, Prof. 
Irina Demakova, van de pedago-
gische faculteit in Moskou, gaf een 
Masterclass over Korczak en zijn 
betekenis voor de Nash Dom 
integratie kampen.  ! !

Helma Brouwers tijdens haar lezing in Kazan 



In deze bijeenkomst hebben verschillende groepsleiders verteld over de pedagogische 
kenmerken van de integratiekampen of zoals één van hen, Maria Gondeleva, zelf 
gehandicapt, het treffend verwoordde: 
“For me, the camp is the second home, where you are loved for what you are, where it 
doesn’t matter whether you can walk or not, whether you can see or not: people love and 
appreciate you because of your personality, your kind heart; and they are always eager to 
help you” 
Zelf had ik de gelegenheid om wat langer stil te staan in deze Masterclass, hoe je concreet 
Korczaks' ideeën kunt vertalen naar de dagelijkse praktijk in het kamp; zoals de 
kinderraad, het mentorsysteem, of  de vertrouwelijke gesprekken in de familiegroepen, 
waarin de groepsleden vooral luisteren naar de kinderen. 
De buitenlandse gasten waren zeer onder de indruk van dit Nash Dom concept, maar ook 
door de gezamenlijke liederen die de brug vormden tussen de verschillende presentaties. 
Een paar dagen later mocht ik een dergelijk seminar met de Moskou vrienden organiseren 
voor oude en nieuwe groepsleiding die dit jaar het kamp organiseren in Tombov, 550 km 
ten zuiden van Moskou. !
Ten slotte, de politieke gesprekken zijn we niet uit de weg gegaan. Onze vrienden en 
collega’s zijn kritisch en goed opgeleid en geïnformeerd. Zij doorzien de eenzijdige media 
en verafschuwen de oorlogstaal tussen Rusland en Oekraïne. Maar ze reizen naar de 
collega’s in Kiev, houden elkaar vast, nog meer doordrongen van een pedagogiek van de 
dialoog en respect voor de ander. 
Kortom, het was een indrukwekkende reis en we zien er naar uit om een aantal van onze 
Russische collega's te mogen verwelkomen op onze Internationale Korczak Conferentie 
van 12 – 16 oktober in het Koos Vorrink Huis te Lage Vuursche.  !!
Theo Cappon !
*) Martha Nussbaum, Niet voor de winst, uitg. Ambo, ISBN 9789026326653 !!

Helma Brouwers en 
Theo Cappon samen 
met Korczak collega's 
in Kazan. 
 

!
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!
En wat als jongeren radicaliseren? 

Paul Boersma 

Op de conferentie in oktober zal Micha de Winter een inleiding houden – het zal dan stellig 
gaan over een thema dat hem in deze tijd bezig houdt: hoe moet je in de opvoeding ruimte 
bieden aan en weerstand bieden tegen radicaliserende jongeren? 

Op een jubileum van Ron Rijnbende, directeur van onder andere Edukans,  sprak hij 
hierover. Enkele van zijn gedachten wil ik hier weergeven – als een opmaak voor de Korczak 
Conferentie  in oktober 2016.  

Als pedagoog moet je per definitie optimist zijn. Opvoeden gaat over meer dan leerlingen 
in het gareel brengen. Die grondhouding moeten we aannemen ook als jongeren radicale 
gedachten ontwikkelen of gedrag vertonen, aldus De Winter. 

De focus bij hem ligt op de samenleving. Hij benadert opvoeden vooral als een toerusten 
van kinderen en jongeren om op een goede manier in die samenleving te leven. Opvoeden 
heeft met de samenleving te maken, en opvoeden doet er toe, bepaalt mede hoe die  eruit 
ziet. Daarbij is een belangrijke taak van de opvoeder om weerstand te bieden tegen 
impulsen die kinderen hebben,  hun te leren dat zij nadenken voordat ze iets doen en 
samen met anderen leren leven. 

Onze samenleving en economie, zo althans stelt De Winter kritisch, leren kinderen juist wel 
om impulsief te handelen. Kinderen (en zij niet alleen) worden geprikkeld en verleid om aan 
hun impulsen toe te geven. 

Opvoeden is dus vooral weerstand bieden, tegenkracht vormen. De Winter vraagt zich af 
hoe dat dan moet bij jongeren die radicaliseren (in alle richtingen). Hij ziet radicalisering als 
een op drift raken van idealen die jongeren hebben. Vijf jaar geleden startte hij een 
onderzoek naar  radicaliserende jongeren, die bereid waren om hun idealen met geweld te 
realiseren. Wat hen kenmerkt is dat zij allen een gedrevenheid hebben om de samenleving 
te veranderen omdat zij die tekort vinden schieten, als onrechtvaardig ervaren. Het zijn in 
die zin idealisten, wereldverbeteraars. Dat geldt voor rechtsradicale jongeren, zoals die 
jongen van GroenLinks ouders die zijn kamer vol had met posters van Hitler, tot 
milieuactivisten en Syriegangers. 

Hun ouders staan vaak machteloos evenals leraren. Velen wenden zich moedeloos af, 
anderen (ook scholen) willen de jongeren verbieden zulke idealen te hebben en in ieder 
geval niet te uiten. Maar van echte tegenkracht (weerstand bieden) is niet echt sprake. De 
radicaliserende jongeren trekken zich terug. Ze vinden support via sociale media bij 
soortgenoten en daar bieden ze tegen elkaar op in radicaliteit – wie daar nuanceert ligt 
eruit.  

Jongeren die het radicalisme achter zich hebben gelaten, geven aan dat zij vooral ervaren 
hebben dat anderen geen tegenkracht boden omdat ze bang voor hen waren. Dat is vanuit 



pedagogisch motief slecht – de reactie is dan om op veiligheid en monitoren in te zetten. 
Wat echter nodig is dat jongeren  competenties opdoen om met hun idealen om te gaan, 
dat ze competente rebellen worden en zich niet vervreemden. En dat gebeurt als zij  
tegenspraak ontmoeten, niet om  hen te  pacificeren (straffen of belonen - daar is veel 
opvoeding op gericht), maar om te participeren aan de samenleving en binnen het kader 
van de democratie -waarin tegenstellingen niet met geweld worden uitgevochten- hun 
idealen te realiseren. Een opvoeding die hun leert hun eigen dogma’s tot vragen te maken. 
Niet verbieden is het antwoord, maar juist actief participeren. Dan gaat het over meedenken 
en tegendenken, niet van bovenaf maar juist van onderop. Je moet ze een stem geven. Dat 
is belangrijk.  

De Winter noemt als voorbeeld pesterij. Dat moet je niet thematiseren via verplichte 
programma’s zoals de overheid overweegt, maar door kinderen zelf daarover te laten 
nadenken en samen met hen regels te maken. De volwassenen blijft daarin 
verantwoordelijk, maar de kinderen worden wel zelf deelgenoot van hoe met pesten om te 
gaan. 

Als jongeren radicaliseren moet hun omgeving om hen staan. Ouders en leraren kunnen dat 
vaak niet alleen (missen de autoriteit). Wat nodig is om met allen die bij die jongeren 
betrokken zijn een pedagogische coalitie te vormen. Een zeer belangrijke werk in dit kader 
is dat van Achterhuis en Koning: de kunst van het vreedzaam vechten. Die kunst is nodig nu 
we leven in een samenleving waarin mensen aan elkaar gelijk zijn – die is veel minder 
gewelddadig dan voorgaande samenlevingen, maar des te meer conflictueus. We hebben 
geleerd hoe we de tegenstellingen kunnen uithouden – daarvoor hebben we ook instituties 
gevormd, zoals parlement (het mag daar heftig aan toe gaan juist omdat we de 
tegenstellingen niet op straat uitvechten), de markt (reguleert onze drang tot roven), sport 
(Achterhuis/Koning spreken van opvoeden tot sportief burgerschap). Het gaat om actief 
burgerschap: opkomen voor je idealen en je belangen zonder die met geweld te realiseren. 

Nodig is vooral ook het aanleren van een vorm van empathie – je kunnen voorstellen hoe 
anderen mensen denken ook al zijn die gedachten je vreemd. Nodig is om de mentaliteit te 
verbreden, de verbeeldingskracht te stimuleren, diversiteit te waarderen – in de opvoeding 
gaat het erom kinderen mee te nemen op de reis naar de gedachtewereld van anderen 
(Hanna Arendt). 

De Winter noemt Korczak als de pedagoog die hiermee oefende met zijn kinderen in de 
weeshuizen in Warschau voor de oorlog. Hij liet kinderen een kinderrechtbank vormen. En 
de Winter gelooft in de kracht van mediation: kinderen leren hoe zij ruziënde kinderen 
kunnen helpen om ruzies te beslechten. 

Hij verwacht veel van de empathische mens met redelijke overwegingen: die zijn oordeel 
kan uitstellen of opschorten. Hij bepleit een opvoedingscultuur van een “ja maar…” 

De Winter gelooft in deze positieve benadering. Er valt stellig veel tegen in te brengen, zou 
het echt werken als jongeren radicaliseren? Maar De Winter kan niet anders: een opvoeder 
moet immers een optimist zijn.  

!
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Warmlopen voor het Nash Dom kamp 2016. !
Op 19 juni jl verzamelden zich in het intieme Poppentheater ‘Toermalijn’ , romantisch 
gelegen in het Amersfoortse Randenbroeker Park, alle groepsleiders, hoofdleiding en 
keukenstaf van het Nash Dom zomerkamp 2016. Voor een deel kennismaking, maar vooral 
een inhoudelijke voorbereiding op een nieuwe kampweek van 6 tot 13 augustus. 
We hebben er al vaak over geschreven, maar ieder jaar geeft het ons weer een grote 
voldoening als we weten dat we met meer dan 35 kinderen een prachtige week zullen 
hebben.  
Kinderen waarvan we weten dat ze in hun jonge leven al veel nare dingen hebben 
meegemaakt of nog steeds ervaren; kinderen die om financiële redenen nooit op vakantie 
kunnen, maar ook kinderen uit reguliere gezinnen. 
In het kamp laten we ons inspireren door de ideeën van Janusz Korczak. 
Het is de pedagogiek van respect en dialoog. Je mag zijn zoals je bent en we geven je 
verantwoordelijkheid en ruimte om je creativiteit te laten zien. 
Er wordt echt naar je geluisterd en we zorgen voor elkaar. Kortom “Ons Huis" ( = Nash 
Dom). 
We hebben een sterk team van ‘papa’s en ‘mama’s en twee kanjers van vrouwen als 
hoofdleiding:  Zosia Skubisz en Alsu Nikonorova.  
We wensen jullie enorm veel succes met al die kinderen die nu al staan te springen om op 
reis naar ‘De Roerdomp’ in Westelbeers te gaan.  !
Theo Cappon 
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Kinderrechten ook voor de kinderen in Israel en Palestina 

!
Children around the world are usually the victims of armed conflict. In 2014, Palestine 
became party to the International Convention on the Rights of the Children. Despite the fact 
that many provisions of this Convention are binding upon Israel, many Palestinian children 
live in fear and experience numerous violations of their rights. In April a report by Defence 
for Children was published about the hundreds of Palestinian children that are put in Israeli 
detention every year. Two speakers are invited to inform us more about these violations 
against children's rights.  !
Arie de Bruin will speak about his book 'Je bent er geweest', a book that forms as a protest 
against these violations. He has visited Israel en Palestina, and the things he saw and 
experienced there moved him to write the book. Through poems and illustrations, he tries 
to bring the situation of the children closer to its readers.  !
Mieke Zagt, director of Tadamun Foundation, a sister-organization of Defence for Children, 
will speak about recently published report. Tadamun works together with Defence for 
Children International Palestine (DCIP) and other partners for a safe and just future for 
Palestinian children. !
Students: free 
Non-students: 5 euro 
Language: English 
Location: CREA, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV 
Amsterdam 
30 juni 2016; aanvang: 20.00 uur. !!!
!
!



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 Korczak 
Stichting, 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

