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"Laten we respect hebben voor stralende ogen, gladde voorhoofden, 
jeugdige inspanningen en zelfvertrouwen. Waarom zouden saaie ogen, 
een gerimpeld voorhoofd, slordig grijs haar of vermoeide berusting 
meer respect afdwingen?” (Janusz Korczak) 
 
Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op onze website: http://korczak.nl/stichting/ 
 
Kerst 2022 
 

 
Met Kerst staan we jaarlijks stil bij het 
wonder van een pasgeboren kind. Verhalen 
over herders en wijzen die vol respect komen 
kijken. Voor even achten we dit nieuwe leven 
‘groter dan onszelf’. Het respect is helaas 
veelal van korte duur; daarna geloven we 
weer snel in de macht van volwassenen die 
dreigen met geweld en raketten afvuren op 
weerloze kinderen. Misschien dat respect 
voor het kind, het kleine, het kwetsbare ons 

uiteindelijk bij een wereld in vrede kan brengen. Het bestuur van de Janusz Korczak Stichting wenst 
ieder een mooie kerst en een gelukkig 2023.   
 
Korczak Oorkonde naar Stichting Antar 

De jury is unaniem tot het besluit gekomen om de Korczak Oorkonde  (v/h 
Korczakprijs) dit jaar uit te reiken aan Stichting Antar in Amsterdam. Stichting 
Antar is een leef-, speel- en leerplek, gericht op de gezonde ontwikkeling van 
kinderen. Het is een thuis voor alle kinderen in de buurt. De jury was zeer onder 
de indruk van de wijze waarop kinderen hier zichzelf kunnen zijn en tot hun recht 
kunnen komen, geheel in lijn met de Korczak pedagogiek. Informatie over Antar 
kun je vinden op https://stichtingantar.nl/. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 27 

januari 2023 van 16.00 - 18.00 u. bij Stichting Antar, Makassarstraat 149, 1095 SV Amsterdam. Wil je 
de uitreiking bijwonen, geef dit dan door via info@stichtingantar.nl 
  



 

 

Internationale Korczak Award 
Op 20 oktober werd in Warschau tijdens de IKA-conferentie een Korczak Award toegekend aan Theo 

Cappon; helaas kon hij daar zelf niet bij aanwezig zijn. Op 6 december 
overhandigde Edward Skubisz namens de Internationale Korczak Association 
hem de Korczak Award voor zijn grote verdienste bij het verspreiden van het 
gedachtegoed van Janusz Korczak en de kinderrechten in Nederland en elders 
in de wereld. Theo was tot 2012 voorzitter van de Nederlandse Janusz Korczak 
Stichting en hij is nog altijd actief binnen onze organisatie. Zijn aanpak heeft 
tevens vele andere Korczakorganisaties in de wereld geïnspireerd. 
Als Nederlandse Korczak Stichting zijn wij trots dat wij Theo in ons midden 
mogen hebben en feliciteren hem met deze bijzondere erkenning voor hem en 
het werk van onze Korczak stichting.  

 
Nationale Vfonds Kinderprijs 2022 
Wij waren aanwezig bij de uitreiking van de Nationale Kinderpijs 2022. Het was onder leiding van Tako 

Rietveld (kindercorrespondent) een groot feest op 16 november in de 
Stadsschouwburg in Utrecht. Één voor één werden de tien finalisten in 
het zonnetje gezet en mochten ze vertellen waar zij zich dit jaar voor 
hadden ingezet. De veertienjarige Xavi won de prijs omdat hij zich 
keihard inzet voor de veiligheid in zijn buurt in Amsterdam met zijn 
initiatief “Voetballen voor Veiligheid.” Hij organiseert voetbaltoer-
nooien om kinderen en jongeren met elkaar in contact te brengen. 
Vaak regelt hij ook politici, bekende voetballers of politieagenten die 
meespelen. 

 
Nash Dom-kamp in 2023 
Ook in 2023 zullen we weer een Nash Dom kamp houden van 4 t/m 10 augustus 2023. Dit keer in De 
Panoven te Zevenaar (GLD).  Nieuwe begeleiders zijn van harte welkom! Heb je belangstelling om als 
leiding een bijzondere week met kinderen op te trekken, meld je dan via het contactformulier op de 
website:  https://www.nashdom.nl/ 
 
Korczak Internationaal 
Edward Skubisz (voormalig lid van ons bestuur en nu woonachtig in Wroclaw Polen) vertegen-
woordigde ons tijdens de IKA-conferentie die in oktober in Warschau werd gehouden. Hij deed o.m. 
een oproep voor meer aandacht voor democratische vorming in alle landen. In samenwerking met 
het CED (Rotterdam) heeft hij het programma De Vreedzame School geïntroduceerd op een aantal 
scholen in Polen. Bedoeling is om dit verder uit te bouwen, ook in relatie met scholen in andere 
Europese landen. Als JKS ondersteunen we het initiatief van harte. 
 
Wie moet er passen? 

Ons nieuwe jaarboek 2022 “Wie moet er passen?” mag zich verheugen in een ruime 
belangstelling vanuit het onderwijsveld. In diverse vakbladen wordt er aandacht aan 
geschonken. Bij het NIVOZ verscheen een lovende boekbespreking. Alle lid/donateurs 
hebben het jaarboek gratis ontvangen.  
Het boek is te koop via info@korczak.nl en via de (web)boekhandel of de uitgever SWP. Bij 
afname van min. 10 ex. kun je via ons (info@korczak.nl) aantrekkelijke korting krijgen. 

 
 
 



 

 

 
Het meisje van de foto 
In 2004 kwam Benjamin Alok in Israël in contact met Chana Mandel. Zij overhandigde dertig foto!s aan 
het Holocaust Gedenk- en documentatiecentrum in Israël. Haar vroegere naam in Polen was Cesia 
Grinbaum.  Zij bleek het meisje (met de strik) te zijn van de beroemde foto van Korczak in gesprek 
met kinderen.  Zij heeft de Holocaust overleefd en is daarna naar Israël geëmigreerd. Het interview 
met haar is te vinden in bijlage 2. 
 
Benefietconcert voor kinderen in Oekraïne 
Reeds enige tijd ondersteunen wij als Korczakstichting i.s.m. Boekhandel Jimmink in Amsterdam een 
kindertehuis in Kiev, dat geleid wordt door een lid van de Oekraïense Korczak Stichting, dhr. Bogdan 
Boshtavi. Onze hulp blijft nodig, de oorlog duurt voort: help onze (wees)kinderen de winter door! Voor 
dit doel wordt op 29 januari a.s. een benefietconcert gehouden in de Maarten Lutherkerk, 
Dintelstraat 134, Amsterdam. Aanvang: 20.00 u 
Medewerking van o.a. Shura Lipovsky (zingt Jiddische liederen), Zanggroep Soroki (zingt Oekraïense 
en Georgische liederen), en een Barok Ensemble met studenten van het Amsterdams Sweelinck 
Conservatorium.  
Kaarten kun je reserveren via https://boekhandeljimmink.shop/benefiet-concert-29-01-2023 of via 
theocappon@ziggo.nl. 
 
Wil je financieel steunen? Je kunt een bijdrage overmaken op de bankrekening van: Boekhandel 
Jimmink BV, rek nr. NL06 INGB 0000 6017 00 o.v.v. Hulp via Korczak. 

 
Scriptieprijs wordt Studentenprijs 
Op dit moment wordt gewerkt aan een "make-over#!van wat voorheen de Janusz Korczak Scriptieprijs 
werd genoemd. In opleidingen is (het schrijven van) de scriptie als afstudeerproduct vrijwel geheel 
verdwenen. Er wordt daarom, in overleg met opleidingen, gezocht naar andere "producten#!die met 
een prijs beloond zouden kunnen worden. Ook wordt in samenspraak met de opleidingen gewerkt 
aan criteria en aan "welk type prijs!. 
De wijziging biedt tevens de mogelijkheid om de "doelgroep#!voor de prijs te vergroten; traditioneel 
werd gedacht aan de pabo-studenten. Het ligt in de bedoeling om de prijs te richten op studenten 
van pabo!s en "verwante#!(pedagogische) opleidingen op mbo, hbo en masterniveau. 
 
Planning is om rond februari 2023 een en ander uitgedacht te hebben, om vervolgens met folders en 
via contacten met de opleidingen en via gastcolleges reclame te maken voor de Studentenprijs. 
 
Contact met opleidingen 
Wij hebben in de afgelopen maanden weer gastcolleges mogen verzorgen bij diverse opleidingen, 
o.m. bij Hogeschool Zeeland, Inholland Rotterdam, Stenden Emmen, Meppel, Leeuwarden, Fontys ’s 
Hertogenbosch en de Hogeschool Amsterdam. Ook voor de komende maanden zijn al verschillen 
afspraken gemaakt. De reacties van studenten zijn altijd heel enthousiast. Wij hopen dat zij de 
inspiratie van Korczak hun leven lang meenemen! 
 
Ben je betrokken bij een pabo, lerarenopleiding, andere pedagogische opleidingen, scholen, 
buitenschoolse opvang, jeugdzorg etc., breng deze mogelijkheden dan onder de aandacht in je 
organisatie. 
Afspraken kun je maken via info@korczak.nl. Voor informatie: http://korczak.nl/stichting/activiteiten/ 
Het is ook mogelijk om een tentoonstelling over het leven en werk van Korczak kosteloos enige 
dagen of weken te lenen en in uw gebouw een plaats te geven; u betaalt slechts de vervoerskosten. 
Neem contact op met info@korczak.nl 



 

 

Boekentips 
1. Heel de wereld wordt wakker Auteur: Jaap Robben (Het beste van de moderne 
kinderpoëzie in 333 gedichten) ISBN 9789025774837 
Poëzie is onmisbaar als je opgroeit, poëzie laat je nadenken, laat je voelen, verrast je 
en verrijkt je wereld - zeker als je jong bent. 'Heel de wereld wordt wakker' is een 
mooie bloemlezing van de moderne kinderpoëzie van Nederland en Vlaanderen: een 
schitterende verzamelbundel die zeker een kindertijd, maar hopelijk een leven lang 
meegaat. Voor iedereen die van poëzie en van het samenwerken met kinderen houdt 
een boek om in de kast / de klas te hebben. 

 
2. Grondleggers van de pedagogie(k). Uitgeverij SWP;  ISBN 9789085602347 
Deze bundel werd uitgegeven naar aanleiding van het VBSP-congres, waar de 
Korczak Stichting ook aan meewerkte. Het boek bevat artikelen over diverse 
opvoeders/denkers die zich met de pedagogie(k) bezig hebben gehouden. Hun 
ideeën kunnen ook nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan het 
vormgeven van pedagogische praktijken. Het boek kan in de opleidingen 
Pedagogiek, Pabo en Social Work worden gebruikt. Voor studenten zijn 
studievragen toegevoegd aan het eind van iedere bijdrage. (Zie bijlage 4) 
 

3. Iemand zijn. Auteur: Joep Dohmen ISBN 9789026361975 
Een bijzonder boek over persoonlijke vorming. De auteur stelt dat individuen zich 
laten piepelen door de machten van markt en technologie. Is Bildung de remedie? In 
bijlage 3 vind je het verslag van een gesprek met hem over dit nieuwe boek. 
 
4. Prachtige pedagogiek, inspiratie vanuit de Reggiopedagogiek. Auteur: Inge van 
Rijn; ISBN 9789036829021 
Met mooie praktijkvoorbeelden laat de auteur (Inge van Rijn, actief 
Korczakpedagoog) zien hoe pedagogisch medewerkers en leerkrachten met de 
Reggiopedagogiek aan de slag kunnen gaan. Daarbij staan verwondering en 
ontdekkend leren voorop. Verplichte knutsels en strakke methoden worden opzij 
gelegd en medewerkers gaan samen met de kinderen op avontuur om "honderd 

nieuwe werelden#!te ontdekken, te verzinnen en te dromen. Deze ervaringen uit de praktijk worden 
steeds gekoppeld aan zeven thema!s uit de Reggiopedagogiek. Inderdaad een Prachtig boek voor 
iedereen die met jonge kinderen werkt. 
 
agenda 
- 12 dec.: bestuursvergadering (online) JKS 
- 21 dec. : gastcollege Fontys pabo ’s Hertogenbosch 
- 9 jan. 23: boekbespreking Wie moet er passen bij NIVOZ 
- 27 jan.: uitreiking Korczak Oorkonde aan Stichting Antar 
- 28 jan.: bestuursvergadering JKS (Maastricht) 
- 30 jan.: medewerking Pedagogiekdag pabo Leeuwarden 
- 7 febr.: gastcollege Fontys Tilburg 
- 15 febr.: medewerking miniconferentie Joods Kindermonument Rotterdam 
- 27 febr.: bestuursvergadering JKS online 
- 5 april: workshops tijdens conferentie Hogeschool Utrecht / Amersfoort 
- 7 april: trainingsdag medewerkers De Vrolijkheid 
- 17 april: bestuursvergadering JKS Amsterdam  
- 10 juni: bestuursdag JKS Zeeland 
 



 

 

Bijlage 1:   Burgerschapsvorming 

Op school word je gevormd tot burger 
je best doen, niet te problematisch 
en zeker niet zo puberaal 
wij zijn hier democratisch  
met zeer gepaste drang 
voor jeugdzorg hebben wij geen tijd 
de wachtlijst is te lang 
politici zijn rolmodel 
zij laten zien hoe ’t moet 
vertrouw op hun volwassenspel 
dan komt straks alles goed 
 
precies doen wat de maatschappij verwacht 
dan krijg je een voldoende 
een zeven of een acht 
het format hebben wij bedacht 
en als je daar niet in wil passen 
dan moet je niet verbaasd staan 
als wij je gaan verrassen 
met extra druk, een beetje stress 
want op z’n minst  
moet jij het brengen tot een zes. 
 
Wat willen ze van mij 
hoe moet ik zijn 
hoe moet ik me gedragen? 
ik wil niet meer 
ik weet niet meer 
ik zoek mezelf 
ik hou niet van die vragen… 
 
(arie de bruin) 
 

UIT: NOS Nieuws 19 november 2022 
 

 



 

 

Bijlage 2 

Het meisje van de foto 
 
In 2004 kwam Benjamin Alok in Israel in contact met Chana Mandel. Zij overhandigde 
dertig foto’s aan het Holocaust Gedenk- en documentatiecentrum in Israel. Haar vroegere 
naam in Polen was Cesia Grinbaum. Zij bleek het meisje (met de strik) te zijn van de 
beroemde foto van Korczak in gesprek met kinderen. Wij vonden onderstaand interview 
met haar. 

 
BA: Kun je iets over je kindertijd vertellen, toen je in het weeshuis 
van Korczak kwam? 
 
CG: Ik herinner het me niet echt meer, maar ik heb nog foto’s gezien 
en op enkele stond het jaartal 1936 op de achterkant. Ik neem aan 
dat ik in dat jaar kwam. Mijn grootmoeder bracht me daar. Mijn 
moeder was gescheiden en mijn vader kende ik niet. Mijn moeder 
bracht me bij grootmoeder, die mij echter niet op kon voeden, 
omdat ze oud en ziek was. Ik werd op 25 december 1926 geboren 

en ben tot 1942 bij Korczak geweest. 
 
BA: In 1942 was de oorlog al begonnen… 
 
CG: Ja, ik was in het ghetto met Korczak. Het schijnt dat ik het weeshuis kort voor de 
deportatie heb verlaten. Toen ik bij Korczak in het ghetto was, ik bedoel toen het ghetto al 
bestond en ik bij Korczak was, werden we vaak op sabbath of feestdagen naar familie 
gestuurd, maar ik had geen plaats waar ik naar toe kon, alleen mijn grootmoeder, die niet 
goed kon horen en al flink in de war was. Ik herinner me, dat ik elke dag een stuk brood 
bewaarde om het te ruilen voor een vers brood. We hadden in het weeshuis nog altijd te 
eten, omdat Korczak er alles aan deed om er voor te zorgen dat de kinderen te eten 
hadden. Daarom had ik de mogelijkheid om iedere dag een stuk brood te bewaren om 
mijn grootmoeder brood te brengen. 
 
BA: Heb je Stefa gekend? 
 
CG: Ja, ik kende Stefa. 
Ik heb nu nog steeds geen herstelbetalingen voor mijn gezondheid omdat ik me destijds 
niet heb ingeschreven. Ik heb het nog een keer geprobeerd en misschien heb ik daar wat 
foto's achtergelaten. Ik zal ze weer vinden. Ik had andere foto's, die waren de kostbaarste 
in mijn leven. Waar ik ook ging, ik had die altijd bij me. 
 
BA: Wat herinner je je van het weeshuis? 
 
CG: Wat ik me herinner? Hij was dol op kinderen. Hij wilde niet trouwen, een vrouw 
interesseerde hem niet, alleen kinderen. Als ik herinneringen aan een tijd heb waarin ik 
gelukkig was, dan is het wel de tijd die ik daar doorbracht. Ik heb niet veel kindertijd 



 

 

gehad, maar daar was ik gelukkig. Stefa was ook erg op de kinderen van het weeshuis 
gesteld. Zij is ook nooit getrouwd. Hun enige belang was de kinderen en het huis. Er waren 
nog enkele andere begeleiders daar. 
 
BA: Wanneer heb je het ghetto verlaten? 
 
CG: Mijn moeder kwam ineens langs en nam mij mee - ze had een voorname vriend, die 
haar hielp om mij uit het ghetto te halen. Ze nam me mee naar een kleine stad bij Bialystok, 
naar Skoka en andere dorpen. Ik werkte daar voor voorname mensen. We stalen een 
identiteitskaart en dus was ik daar een Pools kind en geen Joods. Mijn moeder werkte ook, 
maar niet met mij, we hebben nooit op dezelfde plaats gewerkt, maar we hebben elkaar 
wel enkele malen gezien. 
Mijn moeder is pas gestorven. We kwamen in 1948 met de tweede aliya (emigratie-golf 
naar Israel) hier. We kwamen toen de Engelsen nog hier waren en in mei brak de oorlog 
uit…. 
 
(overgenomen en vertaald vanuit Korczak Bulletin van de Deutsche Korczak Gesellschaft, Heft 1, juli 2004) 

 

 

 

 

 

 

 
Janusz Korczak en Stefa Wilcyńska.                            Stefa met één van de kinderen in het weeshuis 



 

 

Bijlage 3 Iemand zijn, een gesprek met Joep Dohmen 

Maurice van Turnhout 21 november 2022 
$Hoe gaat het met je?”, vraagt Joep Dohmen. 
De meeste mensen openen een gesprek met die vraag, Dohmen wacht er liever een kwartiertje 
mee. Volgens de levenskunstfilosoof is het geen vrijblijvende vraag, maar de belangrijkste uit de 
wijsbegeerte. $Probeer maar eens uit. Vraag iemand hoe het met hem of haar gaat, en diegene zal 
zeggen: goed, prima, lekker. Of er volgt een aarzeling. Vaak verwijzen mensen in hun antwoord naar 
de eigen gezondheid. Maar met de vraag bedoelen we natuurlijk: zit je op de goede weg?” 
Dohmen (geb. 1949, Tilburg) is emeritus hoogleraar ethiek en filosofie, thans werkzaam als lector 
Bildung aan de Utrechtse Hogeschool voor toegepaste filosofie. De "goede weg#!is altijd zijn 
onderzoeksterrein geweest. $Jezelf vrij en betrokken weten, betekenisvol bezig zijn en contact 
maken met wat je écht waardevol vindt… pas als je aan die voorwaarden hebt voldaan, kan je 
oprecht zeggen dat het goed met je gaat.” 
In zijn nieuwe boek Iemand zijn formuleert Dohmen een cultuurkritiek: jonge mensen worden zonder 
gedegen voorbereiding in het neoliberale kapitalisme geparachuteerd, een systeem dat wordt 
gedomineerd door markt en technologie. $Vóórdat ze de kans hebben om zich daar kritisch toe te 
verhouden is het voor veel jonge mensen al te laat. Ze hebben jarenlang in de breedte geleefd, van 
alles gedaan wat marktmechanismen en influencers hen dicteerden, zonder er zelf echt achter te 
staan. Op hun vijfendertigste staan ze ineens met lege handen, ze voelen zich machteloos en 
vertwijfeld – is dit álles?” 
 
Levenskunstfilosoof en emeritus hoogleraar ethiek en filosofie Joep Dohmen tijdens een lezing in 
2014. $Tijdens een college betoogde ik ooit dat mindfulness een cultureel fopspeentje is, bedoeld 
om jonge mensen dociel te houden. Nou, de hel brak los!” 
De oorzaak van hun gebrekkige voorbereiding is voor Dohmen zonneklaar. Sinds de jaren zestig 
ontduiken opvoeders en onderwijzers hun opvoedingsverantwoordelijkheid, vanuit een romantische 
en anti-paternalistische opvatting van vrijheid-blijheid. $Om met de Amerikaanse pedagoog Neil 
Postman te spreken: wij voeden op tot niets.” 
Dohmen analyseert: $Ouders hebben niet langer het gezag om weerstand te bieden aan de grillen 
en verlangens van hun kinderen. En dat is wel noodzakelijk, want kinderen en jonge mensen zijn nog 
geen personen, ze hebben allerlei sturing en discipline nodig. In Frankrijk heeft de regering 
smartphones op scholen verboden, een teken dat de overheid moet bijspringen om ouders en 
kinderen weerbaar te maken tegen de inmenging van markt en technologie.” 
 
Er is meer gezag nodig in de samenleving, zegt u, maar dat mag niet het traditionele gezag zijn 
waarvan we ons in de jaren zestig hebben vrijgemaakt. Welk gezag moet het dan wel zijn? 
$Als liberale humanist leg ik het gezag bij het individu, door te laten zien hoe mensen tegelijkertijd 
hun vrijheid én hun verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen. In 1958 maakte de liberale filosoof 
Isaiah Berlin het beroemde onderscheid tussen negatieve vrijheid – de vrijheid van beperkingen, en 
positieve vrijheid – de vrijheid om als mens zélf middelen en doelen te kiezen. 
$Uiteindelijk is het accent van het liberalisme te veel op die negatieve vrijheid komen te liggen. 
Daarmee krijg je een moraal van vrijheid als pure zelfbeschikking, van vrijheid die begrepen wordt 
als: doen waar je zin in hebt. Elke vorm van gezag is uitgehold en dus zitten we nu met allerlei free 
riders opgescheept, mensen die gefixeerd zijn op hun botte, willekeurige verlangens en die 
autonomie verwarren met onafhankelijkheid. Zonder dat ze het doorhebben helpen ze hun eigen 
vrijheid om zeep, want ze worden slaaf van hun grillen en erkennen geen enkele 
verantwoordelijkheid.” 
 
U heeft kritiek op filosofen die u "autonomofoob#!noemt. Wat bedoelt u daarmee? 



 

 

$Zij hebben een treurige karikatuur van de mens gemaakt, als speelbal van krachten buiten zichzelf. 
Daarmee brengen ze elke poging tot zelfbepaling en verantwoordelijk handelen om zeep. 
$De kongsi van autonomofoben domineert met haar cultuurpessimisme al decennia lang het 
publieke domein. Zij trekt het idee van Bildung en persoonsvorming in het belachelijke, alsof het een 
soort donquichotterie is. Nou, laat mij maar de Don Quichot zijn. Het liberalisme mag dan een 
verkeerde afslag hebben genomen, maar met die karikatuur van een onmachtige mens zijn we nog 
veel verder van huis. In beginsel kunnen mensen als concrete individuele personen met zichzelf en 
elkaar een goed leven leiden. Dat vereist wél een persoonlijk en sociaal leerproces.” 
Dohmen verwijst naar een recent krantenartikel: $Meisjes tussen 12 en 18 kunnen de stress op school 
niet meer aan, blijkt uit onderzoek. Opvoeding en onderwijs houden dus te weinig rekening met de 
druk die technologie, markt en media op kinderen en jonge mensen uitoefenen. Ouders en leraren 
zouden daarover gesprekken met hen moeten voeren, om hen rust en zelfvertrouwen te geven, om 
hen te leren over zichzelf na te denken: je hebt nog een heel leven voor je om iemand te worden, en 
dat bestaat uit méér dan alleen maatschappelijk succes. Maar die gesprekken voeren we helemaal 
niet, omdat we er niet langer op vertrouwen dat individuen zichzelf zouden kunnen ontplooien.” 
 
En dat komt door die autonomofobie? 
$Die staat absoluut in de weg, ja. Terwijl dat nu juist wél is wat wij mensen allemaal willen, tegen de 
klippen op van het anti-individualisme: iedereen wil iemand zijn.” 
In zijn boek schetst Dohmen een vormingsprogramma om de autonomie van het individu te 
vergroten. Daarvoor laat hij zich onder meer inspireren door de ethiek van Immanuel Kant, Friedrich 
Nietzsche, Michel Foucault en Susan Neiman. $Er is een betere opvoeding mogelijk door de 
intrinsieke motivatie van jonge mensen te verbeteren en hen te leren oordelen en standpunten in te 
nemen. Zodat ze zichzelf kunnen toe-eigenen vóórdat ze onteigend worden door machten buiten 
henzelf.” 
 
Bildung biedt een nieuwe morele oriëntatie, schrijft u. Hoe voorkom je dat het een ideologische 
formule wordt, een soort Bildung-zuil? 
$Doordat Bildung zijn zelfkritiek in zich draagt. Je stimuleert open gesprekken tussen mensen, waarin 
ze tot een oordeel komen over wat voor hen persoonlijk én voor de samenleving waardevol is. De 
uitkomst van dat gesprek wordt door geen enkele externe macht beslist, er vloeien geen dogma!s 
uit voort. De deelnemers dwingen elkaar om te blijven zoeken naar een rechtvaardige legitimatie 
van hun handelen. Zo krijg je mensen met gezag en zelfrespect, die weten wie ze zijn en waar ze 
staan, die rekening houden met anderen en grenzen stellen aan hun verlangens. Kortom, de sterke 
persoonlijkheden die we hard nodig hebben in deze cultuur.” 
Met een grijns: $Tijdens een college betoogde ik ooit dat mindfulness een cultureel fopspeentje is, 
bedoeld om jonge mensen dociel te houden. Nou, de hel brak los! Na afloop gingen studenten over 
mij klagen bij het universiteitsbestuur. Blijkbaar had ik hen een manier van leven afgepakt die voor 
hen heel belangrijk was. En dat deed ik ook zéér bewust. Ik liet hen zien dat mindfulness een 
ontoereikende levensstijl is, omdat het je leert om juist níet te oordelen en zelf standpunten in te 
nemen.” 
 
Houden uw studenten ú weleens een spiegel voor? 
$De oudere zeker. Laatst sprak ik een wiskundeleraar. Hij zei: Joep, je hebt volkomen gelijk met je 
Bildung-project, maar ik moet mijn vak nu eenmaal uitoefenen binnen de kaders die me gesteld zijn; 
ik heb geen tijd voor mooie gesprekken met leerlingen over de betekenis van wiskunde, ik moet de 
PISA-normen halen. Zo!n opmerking neem ik bijzonder serieus. Het risico van elke ethiek is dat ze 
een onhaalbaar ideaal propageert, omdat mensen er de speelruimte niet voor hebben, omdat 
onderwijs in deze cultuur toegesneden moet blijven op economie en winst.” 



 

 

Strijdbaar: $Maar daar leg ik me niet bij neer. Wij moeten dringend hogere eisen stellen aan 
organisaties, aan de overheid. En aan onszelf!” 
 
Opmerking redactie Korczak Bulletin: 
Een boeiend gesprek waarin Dohmen o.i. een belangrijke bijdrage levert aan de discussie in het 
huidige onderwijs en de opvoeding. In het gesprek zegt Dohmen: $Ouders hebben niet langer het 
gezag om weerstand te bieden aan de grillen en verlangens van hun kinderen. En dat is wel 
noodzakelijk, want kinderen en jonge mensen zijn nog geen personen, ze hebben allerlei sturing en 
discipline nodig.”  
Hier past enige tegenspraak vanuit Korczak: “kinderen zijn al mensen, zij hoeven het niet te 
worden.” Welk criterium hanteert Dohmen voor “persoon”? Bedoelt hij iemand met volwassen 
gedrag? En wat is dat dan? Dat zij nog sturing en discipline nodig hebben? Dan geldt dit zeker ook 
voor veel volwassenen, misschien wel voor iedereen. De denkfout die Dohmen o.i. maakt is dat hij 
een leeftijdscriterium gebruikt bij het begrip “persoon”. Natuurlijk gaf Korczak ook heel veel sturing 
en eiste hij discipline, bijvoorbeeld bij de kinderrechtbank. Maar niet alleen van kinderen en 
jongeren, maar ook van volwassenen en van zichzelf.  
Het door Dohmen voorgestelde vormingsprogramma is wellicht minstens zo nodig voor 
volwassenen als voor kinderen en jongeren. Dat sluit mooi aan bij een andere uitspraak van Korczak: 
pedagogiek is niet de wetenschap van het kind, maar de wetenschap van de mens.” en “Er 
bevinden zich onder kinderen net zoveel domme mensen als onder volwassenen.” 
 
 
 

Bijlage 4  

Op 7 en 8 november jl. werd in Garderen door de Vereniging ter Bevordering van de Studie der 
Pedagogiek(VBSP) samen met het landelijk platform Pedagogiekopleidingen een tweedaags 

congres georganiseerd voor docenten van 
pedagogiekopleidingen en medewerkers van 
organisaties die werken met kinderen en jongeren. 
Het thema: “Grondleggers van de pedagogie(k)”. 
Natuurlijk was er ook ruime aandacht voor Janusz 
Korczak. Theo Cappon verzorgde een 
drukbezochte workshop. 
Ter gelegenheid van het congres werd  een boek 
uitgegeven, waarin een hoofdstuk is opgenomen 
over Janusz Korczak. Bij elk hoofdstuk staan ook 
vragen en opdrachten voor studenten, zodat het in 
elke pedagogische opleiding gebruikt kan worden. 
 

 
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.  
Copyright (c) 2022 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin. 


