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Janusz Korczak1

Janusz Korczak • Henryk Goldszmit

* Warschau 1878   Treblinka 1942

Korczak als tienjarige

Korczak te midden van kinderen

Elk kind heeft recht op respect.
“Kinderen bestaan niet, het zijn mensen; 
maar hun verstand heeft een andere 
reikwijdte, ze hebben een andere 
belevingswereld, andere drijfveren, ze uiten 
hun gevoelens anders”

Janusz Korczak was een Pools-Joodse 
kinderarts, schrijver en pedagoog. In zijn 
werk staat centraal dat kinderen volwaardige 
mensen zijn en rechten hebben. Hij is de 
eerste pedagoog die eiste dat volwassenen 
de rechten van kinderen respecteren.

Korczak schreef veel over zijn ideeën, maar 
bracht deze ook in de praktijk. Hij werkte 
als kinderarts, schreef kinderboeken en 
vertelde op de radio. Heel Polen kende 
hem als ‘de oude dokter’, hij adviseerde de 
rechtbank, was leraar en leidde jarenlang 
een Joods weeshuis Dom Sierot.

“Zonder vrolijke kinderjaren wordt het hele 
leven verminkt. Het is niet waar dat het 
kind eerst mens moet worden, het is al een 
mens.”

Elk kind heeft het recht respect te eisen 
voor zijn verdriet, al was het maar om het 
verlies van een steentje… je zult kinderen 
nooit leren kennen als je hun klachten niet 
serieus neemt.”

De kinderboeken die Korczak schreef, las hij 
eerst voor aan de kinderen van Dom Sierot 
en hun reacties verwerkte hij vervolgens in 
het verhaal.

reflectievraag

Wat heb jij 
van een kind

geleerd?
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Pedagogiek van respect 
en participatie in praktijk

4A

Dialoog
“Kinderen worden geen mensen - ze zijn 
het al. Ja! Het zijn mensen, geen poppen. 
Je kunt verstandig met ze praten - ze geven 
antwoord; als je tot hun hart spreekt, 
voelen ze het”, aldus Korczak.

Korczak bedacht allerlei manieren om de 
dialoog met kinderen mogelijk te maken. 
Er was een brievenbus in het weeshuis, 
zodat kinderen altijd hun vragen en 
verhalen kwijt konden. Er waren wekelijkse 
bijeenkomsten, een weeshuiskrant, 
prikborden…

Rechtvaardigheid
“Een kind heeft er recht op dat zijn 
problemen ernstig worden genomen en 
dat ze rechtvaardig worden opgelost. Tot 
nu toe hing alles af van de goede wil en het 
goede of slechte humeur van de opvoeder. 
Een kind had niet het recht te protesteren. 
Aan dit despotisme moet een einde worden 
gemaakt”.

Daarom stelde Korczak een kinderrechtbank 
in waarin kinderen elkaar en volwassenen 
konden aanspreken op onrecht.

Verantwoordelijkheid
Kinderen en volwassenen zijn beiden 
verantwoordelijk voor het samenleven, 
ieder op eigen wijze. Mentorschap, 
huishoudelijke taken, koken, zelfbestuur 
in het weeshuisparlement, de 
kinderrechtbank en bijeenkomsten zijn 
enkele voorbeelden.

reflectievraag

Waarover vind jij dat 
kinderen volwassenen 

ter verantwoording 
kunnen roepen?

De kinderraad

Juf verantwoordt zich voor kinderrechtbank
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Verdrag van de rechten 
van het kind

6
Korczak heeft al vroeg de noodzaak 
aangegeven de rechten van kinderen in een 
internationaal verdrag vast te leggen. Dit 
mocht geen vrijblijvende intentie zijn, maar 
een oproep tot actie. Dit leidde in 1924 tot 
een internationaal verdrag.

Enkele rechten uit dit verdrag zijn:
•  het recht van het kind op optimale 

ontwikkelingsmogelijkheden
•  het recht van het kind om fouten te 

maken
•  het recht van het kind te wensen, te 

vragen, te onderzoeken
•  het recht van het kind om geheimen te 

hebben
•  het recht van het kind op onderwijs

Op 20 november 1989 heeft de algemene 
vergadering van de Verenigde Naties 
mede op basis van Korczaks’ ideeën 
het Internationaal Verdrag van de 
Kinderrechten aangenomen. 

Het verdrag uit 1924 werd verder 
aangevuld met onder andere:
•  het recht van het kind op een naam en 

een nationaliteit
•  het kind heeft het recht op omgang met 

beide ouders na een scheiding
•  het kind heeft het recht om zijn mening 

te geven over alle zaken die het kind 
aangaan

•  het kind heeft recht op informatie
•  het kind heeft recht op bescherming 

tegen alle vormen van lichamelijke 
en geestelijke mishandeling of 
verwaarlozing 

•  het kind heeft recht op bescherming 
tegen economische uitbuiting

•  het kind recht op bescherming in 
oorlogssituaties

Met uitzondering van de Verenigde 
Staten hebben alle 196 lidstaten van de 
Verenigde Naties het Kinderrechten Verdrag 
geratificeerd.

“Zolang we niet alle mensen brood en een 
dak boven het hoofd geven en bovendien 
de mogelijkheid om zich geestelijk te 
ontwikkelen, zolang mogen we niet 
de illusie koesteren dat we de naam 
‘menselijke samenleving’ verdienen.”

Een oude verdrietige, wijze koning zegt 
tegen de jonge kinderkoning: “Weet je, 
Matthijsje, wij hebben het altijd slecht 
gedaan door voor de grote mensen zulke 
hervormingen in te voeren. Begin jij nu eens 
met de kinderen,misschien dat het je dan 
lukt...” Janusz Korczak (uit: Koning Matthijsje de Eerste)
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reflectievraag

Welke kinderrechten 
worden in Nederland 
nog slecht nageleefd?
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leven en werk2

Korczak en StefaniaSpelende kinderen in zomerkamp

Als medisch student neemt Korczak in de 
jaren 1907-1908 deel aan zomerkampen 
voor kinderen uit de arme wijken van 
Warschau. Hier leert hij zijn pedagogische 
ideeën van respect voor het kind in praktijk 
te brengen.
“De volgende dag, tijdens een gesprek in 
het bos, heb ik voor het eerst niet tegen de 
kinderen maar MET de kinderen gesproken; 
ik praatte niet over hoe ik wilde dat zij 
zouden zijn, maar over hoe zij willen en 
kunnen zijn. Misschien dat ik er toen voor 
het eerst van overtuigd raakte dat je van 
kinderen veel kunt leren, dat zij ook hun 
eisen en voorwaarden stellen, waartoe ze 
recht hebben”.

In 1912 wordt Korczak directeur van het 
Joodse weeshuis Dom Sierot (huis der 
wezen). In de praktijk van het weeshuis 
verdiept hij zijn pedagogische ideeën.

Korczak gaf samen met Stefania Wilczynska 
leiding aan het weeshuis.

In Dom Sierot staat de pedagogiek van 
respect en participatie centraal.

In de tweede wereldoorlog verhuisde het 
weeshuis naar het ghetto in Warschau.
Korczak probeerde ook hier onder zeer 
moeilijke omstandigheden zoveel mogelijk 
het leven in het weeshuis op dezelfde 
respectvolle wijze door te laten gaan. 

In 1942 werd Korczak met alle kinderen en 
begeleiders van het weeshuis in Treblinka 
vergast.

Dom Sierot

r

reflectievraag

Welke vraag roept 
het levensverhaal 

van Korczak bij 
jou op?
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Korczak in Yad Vashem, Jeruzalem

 

 

Privacy
Ieder kind heeft recht op privacy, daarom 
had elk kind in het weeshuis een eigen 
laatje. Er was ook een vitrine voor gevonden 
voorwerpen en een winkeltje om spulletjes 
te kopen.

Een volwassene kan misschien niet altijd 
begrijpen wat het voor een kind betekent, 
maar elk kind heeft het recht om zijn eigen 
spulletjes te bezitten. “Een klein schelpje 
staat voor de droom van een reis naar de 
zee; een schroef en wat ijzerdraad – een 
vliegtuig, een trotse droom ooit te kunnen 
vliegen”

Onderwijs
Korczak noemt onderwijs ‘de school voor 
het leven’, een plaats waar kinderen tot 
hun recht komen, waar het leren samen 
gaat met ervaren en waar de vragen van 
kinderen de motor zijn. “Zien, vragen 
stellen en vragen beantwoorden – dat is de 
inhoud van ons leven, dat is de inhoud van 
ons nieuwe onderwijs….”

reflectievraag

Waar heb jij het 
meest van geleerd 

op school?

Jochem, 9 jaar

Dubbele trapleuning

Korczak dacht ook bij de bouw van het 
weeshuis na over respect voor de kinderen. 
Een ‘klein’ voorbeeld is de dubbele 
trapleuning zodat kleine kinderen ook goed 
de trap op kunnen.

4B
Pedagogiek van respect 
en participatie in praktijk
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Korczak en nu7

Kinderrechten in Nederland  (situatie 2017)

ontleend aan Jaarbericht Kinderrechten 
2017; UNICEF en Defence for Children:

•  Het aantal kinderen dat in langdurig 
in armoede leeft is de laatste jaren 
toegenomen. 

•  Bij uithuisplaatsingen wordt de mening 
van het kind zelden meegenomen en 
broertjes en zusjes kunnen te vaak niet 
samen worden geplaatst.

•  Minderjarige verdachten krijgen in het 
strafproces te maken met politie en 
justitiemedewerkers die onvoldoende 
kennis hebben over de ontwikkeling 
en rechten van kinderen. Bij lichte 
overtredingen kunnen minderjarigen 
geen juridische bijstand krijgen.

•  Het kinderpardon doet geen recht aan 
kinderen.

•  Kinderen moeten gedurende de 
asielprocedure veelvuldig verhuizen, 
waardoor ze continuïteit, veiligheid en 
structuur missen. 

•  Kinderen kun je na drie jaar niet meer 
uitzetten. Je bent dan gehecht en hebt 
vrienden gemaakt.

•  Het aantal kinderen in een gesloten 
jeugdinrichting neemt weer toe. Soms 
zelfs zonder tussenkomst van de rechter.

•  Kinderen lijden onder smartphone 
problemen, pesten, seksuele intimidatie 
en afpersing.

reflectievraag

Welk idee heb jij 
om de participatie 

van kinderen in 
jouw omgeving te 

vergroten?
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Kinderrechten3
Korczak was de eerste pedagoog die eiste 
dat de grondrechten van het kind worden 
gerespecteerd:

“Ik eis een Magna Charta Libertatis 
over de rechten van het kind. Ik heb drie 
fundamentele rechten gevonden, misschien 
zijn er wel meer:
• Het recht van het kind op de dood;
•  Het recht van het kind op de dag van 

vandaag;
•  Het recht van het kind om te zijn wie hij is

Het recht op de dood gaat om het recht om 
ervaring op te doen en risico’s te lopen:
“Uit vrees dat de dood ons kind zal 
wegrukken, ontnemen wij ons kind het 
leven; omdat wij niet willen dat het sterft, 
staan wij het niet toe te leven.”

Kinderen uit het weeshuis

“We zouden ook respect moeten hebben 
voor het huidige uur, de huidige dag. 
Hoe zal hij morgen kunnen leven, als we 
hem vandaag niet bewust en met eigen 
verantwoordelijkheid laten leven? We 
zouden niet moeten manen, verwaarlozen, 
niet het morgen moeten inperken, 
uitwissen, niet haasten en niet opjagen. 
We zouden elk afzonderlijk ogenblik 
moeten respecteren, (…). Laat het kind 
toch onbezorgd en vol vertrouwen van de 
vreugde van de vroege ochtend genieten. 
Het kind wil het immers zo.”

“Voor de dag van morgen acht men het 
niet van belang wat het kind vandaag blij 
maakt, verdrietig maakt, verwondert, boos 
maakt, bezighoudt. Voor dat morgen, dat 
het niet begrijpt en niet hoeft te begrijpen, 
worden hem jaren van zijn leven, vele jaren 
ontstolen.”

reflectievraag

Wanneer werd 
jou als kind geen 

recht gedaan?

B
O

N
N

É+
JA

N
  |

  0
83

0

 

 

Basishouding
volwassenen

5
De pedagogiek van respect en participatie 
vraagt veel van volwassenen.

“Wees jezelf, zoek je eigen weg. - Leer 
jezelf kennen voordat je kinderen wilt leren 
kennen. Kijk eerst naar wat jezelf kunt, 
voordat je begint de rechten en plichten 
van kinderen af te bakenen. Je bent zelf het 
kind onder al die kinderen dat je vóór alles 
moet leren kennen, opvoeden en opleiden. 
- Het is een van de meest kwalijke fouten te 
denken dat de pedagogiek een wetenschap 
is die het kind betreft en niet de mens”

“De opvoeder kan geen verantwoordelijkheid 
dragen voor een verre vreemde toekomst, 
maar hij is wel volledig verantwoordelijk 
voor de dag van vandaag!”

“Geen enkele opvatting mag een absolute 
of immer geldende overtuiging worden. 
De dag van vandaag moet altijd slechts 
een overgang vormen tussen de som van 
ervaringen van gisteren en het grotere 
aantal ervaringen van morgen.”

Ik heb VANDAAG weer iets van een kind geleerd 

... voor je tranen

... voor je bezit

... voor je fouten, je kapotte knie, 
je gescheurde jas , voor je 
(al of niet mislukte) pogingen

... voor je mening, je wil

... voor je gevoelens, je angsten, 
je naïviteit, je stilte, je onrust

... voor de dag van vandaag
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reflectievraag

Welke volwassene uit 
je jeugd zou je willen 
bedanken voor een 

moment van respect en 
ondersteuning?

  

  

Er zijn gelukkig ook mooie ontwikkelingen 
zoals...

Kinderraden in gemeenten, ziekenhuizen, 
bedrijven.

Lise (11 jaar): “Volwassenen denken niet 
altijd aan kinderen bij het maken van 
nieuwe plannen. Maar wij hebben ook onze 
mening. En die doet er toe.” De organisatie 
Missing Chapter brengt kinderen en 
bedrijven bij elkaar.

De Vreedzame School is een programma 
voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap. Het beschouwt de klas en de 
school als een leefgemeenschap, waarin 
kinderen een stem krijgen en leren wat het 
betekent om een ‘democratisch burger’ te 
zijn.

Het WALHALLAb in Zutphen is een 
unieke, eigengereide ontwikkel- en 
leerplek. Jongeren van allerlei leeftijden, 
achtergronden, met en zonder problemen 
werken en leren samen aan bijzondere 
projecten: van techniek tot design, 
van media tot kunst. Alles kan in het 
WALHALLAb!

Stichting de Vrolijkheid investeert met 
kunst in de ontwikkeling en empowerment 
van kinderen, jongeren en hun ouders in 
asielzoekerscentra. Door workshops kunst, 
muziek en media schept De Vrolijkheid 
ruimte en omstandigheden die stimuleren 
dat veerkracht versterkt wordt, talenten 
tot bloei komen, kinderen weer even kind 
kunnen zijn.

7B

BSO de Boomhut in Maastricht

De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de stem 
van ieder kind in een scheidingssituatie 
een plek krijgt en dat het kind met een 
vertrouwd en veilig gevoel verder kan na de 
scheiding.

Korczak en nu
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Wat wil jij nog 
toevoegen?!

8
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