
Internationale Korczak Conferentie !
De Janusz Korczak Stichting organiseerde een Internationale Korczak Conferentie van 12 - 16 
oktober 2016. Er waren deelnemers uit vele landen: Engeland, Canada, USA, Brazilië, Australië, 
Zwitserland, Frankrijk, België, Polen, Oekraïne, Rusland, Israel en vanzelfsprekend uit Nederland. 
Woensdag 12 oktober werden de buitenlandse gasten verwelkomd in het Koos Vorrinkhuis te 
Lage Vuursche. Op donderdag kwamen alle overige gasten, waarvan een deel het programma 
van deze eerste dag meemaakten. Het was overvol, in totaal 135 gasten! We zijn blij dat er vele 
studenten waren, o.m. van de Marnix Academie, Hogeschool Driestar en Hogeschool Inholland. 
Tevens was er een aantal internationale studenten. Het gedachtegoed van Korczak leeft, ook bij 
jongeren! !

De conferentie werd die dag officieel 
geopend door de ambassadeur van 
Polen, dhr. Jan Borkowski. Hij be-
nadrukte in zijn openingstoespraak 
het belang van de positie van het 
kind in een wereld die op drift lijkt, 
waar afstanden nauwelijks een rol 
meer spelen. Ook de positie van vele 
Poolse kinderen in West Europa, 
stipte hij aan. Opvoeders kunnen 
kinderen veiligheid bieden, zoals 
Janusz Korczak dat deed. 
Daarna hield Arie de Bruin, voorzitter 
van de Janusz Korczak Stichting, een 
inleiding over het thema How to 

trust a child? Hij haalde vele teksten van Korczak aan, waarin hij liet zien dat het naïef zou zijn om 
kinderen blindelings te vertrouwen; zij zijn mensen en die zijn helaas niet altijd te vertrouwen! 
Maar zij verdienen wel respect, zelfs wanneer jouw vertrouwen zo nu en dan geschonden lijkt te 
zijn. Niet alleen vertrouwen, maar vooral het fundamentele recht op respect, geeft kinderen de 
emotionele veiligheid die nodig is om te groeien in allerlei, vaak onveilige, situaties. 
Deelnemers konden vervolgens kiezen uit diverse workshops waarin dit thema werd uitgewerkt: 
wat betekent dit voor leerkrachten in het onderwijs, wat betekent dit in therapeutische situaties, 
voor vluchtelingenkinderen in azc's, voor kinderen en jongeren die worstelen met hun sexuele 
geaardheid, in scheidingssituaties. 
's Middags hield prof. Micha de Winter een inleiding: Learning to trust one another in a 
polarizing world. Hierin vertelde hij over onderzoek en experimenten waarin kinderen uit totaal 
verschillende stadswijken elkaar niet alleen ontmoeten, maar ook beter leren kennen en een basis 
van vertrouwen opbouwen. 
De presentatie van "Kajtus, Tovenaar", een kinderboek van Korczak dat nu vertaald is in het 
Nederlands en bewerkt door Karel Eykman, vormde een mooie afsluiting van de dag. Karel 
Eykman las voor, er werd een lied gezongen en Patty Bakx (de illustrator), Jeroen Hoogerwerf (de 
uitgever) en Karel Eykman werden in de bloemen gezet. Speciale dank ook aan de vertaler, René 
Görtzen, die helaas niet aanwezig kon zijn. 
Tijdens het Open Podium die avond presenteerden buitenlandse gasten verschillende projecten 
die in hun land werden uitgevoerd. !



Op vrijdag en zaterdag waren er nog ongeveer tachtig mensen. Er werden op vrijdagmorgen 
workshops gehouden en 's middags waren er excursies: naar de pabo van de Marnix Academie in 
Utrecht en naar het Fort van de Democratie in De Bilt. 
Aan het eind van het morgenprogramma hield rabbijn Awraham Soetendorp een indrukwekkende 
toespraak over zijn leven en werk en hoe Janusz Korczak daar een grote plaats bij inneemt. 
's Avonds werden alle gasten verrast door Improbattle, een impovisatietheatergroep die in 2014 
de Janusz Korczakprijs heeft ontvangen. Via drama (waar alle aanwezigen onderdeel van werden) 
kreeg het thema "Trust" letterlijk handen en voeten. !
Zaterdag was Dr. Tanja Jadnanansing onze hoofdgast. Zij 
vertelde in een algemene inleiding over de opzet van het 
programma LEF (listening, empathy, feedback) zoals zij dit 
heeft uitgewerkt aan het Albeda College te Rotterdam. 
Vervolgens kon men weer kiezen uit de verschillende 
workshops. 
In de middag werd de algemene vergadering van het IKA 
(International Korczak Association) gehouden door de 
vertegenwoordigers van de Korczak Stichtingen uit de diverse 
landen. De overige deelnemers gaven presentaties over de 
workshops en bereidden een schitterend avondprogramma 
voor. Er werd die avond veel gezongen, gedanst, er waren 
presentaties uit verschillende landen, kortom een prachtig 
hoogtepunt van de conferentie. !
De conferentie werd op zondagmorgen op een mooie 
Korczakiaanse wijze afgesloten: het vuur werd doorgegeven, 
er werd gezongen en daarna volgende het (soms roerende) 
afscheid. !!!
Speciale dank voor allen die dit mogelijk hebben gemaakt: de vrijwilligers van de werkgroep, 
de vrijwilligers voor de catering, het bestuur van de Korczak Stichting, alle workshopleiders en 
inleiders. Velen deden dit volkomen belangeloos! 
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde, inspirerende conferentie! !
Arie de Bruin !!!!
!


