
Het 
beslissende 

boek

groepsleider in de beginja-

ren van de twintigste eeuw 

meedeed, vormden de basis 

voor zijn werk vanaf 1912  

als arts-directeur van 

verschillende weeshuizen  

in Warschau. Ook zijn 

ervaringen als kinderarts  

zijn erin terug te vinden. Zijn 

empirische en natuurweten-

schappelijke scholing kwam 

hem als pedagoog goed van 

pas, zo verklaarde hij later, 

maar gaf uiteindelijk geen 

toegang tot het ‘geheim’ dat 

een kind altijd blijft. In feite 

gaat hier het hele boek over.

I
n Hoe houd je van een 

kind vertelt Korczak in vier 

delen over zijn pedagogi-

sche ervaringen: ‘Het kind in 

het gezin’, ‘Zomerkolonies’, 

‘Het internaat’ en ‘Het 

weeshuis’ (de laatste twee 

vormen een geheel). Korczak 

schreef het toen hij in 

1919-1920 als arts in het 

Russische leger diende. Met 

het runnen van een weeshuis 

had hij nog weinig ervaring 

– toch zijn het vooral deze 

verhalen die tot de meest 

unieke uit de geschiedenis 

van de pedagogiek behoren 

en die ik, in samenhang met 

het deel over de zomerkam-

pen, als een van de bronnen 

van kinderparticipatie 

beschouw. In het deel over 

de zomerkampen kunnen we 

lezen hoe Korczak na een 

enorme worsteling met de 

aan hem toevertrouwde 

groep kinderen eindelijk tot 

het inzicht komt dat opvoe-

ding niet zonder de actieve 

inbreng van kinderen 

mogelijk is. Op een dag zet 

hij de kinderen in een kring 

en bespreekt de moeilijkhe-

den met hen – de kinderver-

gadering is geboren. Met de 

grote aandacht die er nu 

voor ‘participatie’ bestaat, 

valt het moeilijk het vernieu-

wende en radicale van deze 

pedagogiek nog te bevat-

ten. Meer historisch uitge-

drukt is mijn stelling dat we 

zonder dit ‘voorwerk’ van 

Korczak nooit, of in elk geval 

niet op deze manier, tot enig 

besef van participatie waren 

gekomen. 

D
e radicaliteit van 

Korczak kent een 

hoogtepunt in de 

organisatie van het wees-

huis. Hij dacht deze organi-

satie als een vorm van 

‘zelfbestuur’, als een 

‘republiek der kinderen’. Het 

weeshuis dat in 1912 opende, 

was een samenraapsel van 

verouderde instellingen. Tot 

aan het einde in augustus 

1942 woonden er steeds 

tussen de honderd en 

tweehonderd kinderen en 

enkele semiprofessionele 

krachten (vooral studenten, 

maar ook Korczaks steun en 

toeverlaat Stefania Wilcs-

zynska). Korczak gaf zijn 

‘glanzende carrière’ als 

huisarts op en ging boven in 

het huis, op een zolderka-

mertje wonen. Hij wilde dat 

veel, zo niet alles uit de 

kinderen zelf kwam en stelde 

zich als opvoeder open en 

met een moderne term 

‘kwetsbaar’ op. In zijn visie 

kunnen kinderen ontzettend 

veel zelf en hebben ze vaak 

meer last dan gemak van 

goedbedoelende volwasse-

nen. Kinderen en volwasse-

nen behoren zich gezamen-

lijk onder de ‘wet van het 

respect’ te stellen en hun 

conflicten op vreedzame, 

gereguleerde wijze op te 

lossen. Daartoe ontwikkelde 

Korczak een van de meest 

radicale opvoedmiddelen: 

de kinderrechtbank, 

bestaande uit een wisse-

lende groep pupillen die 

rechtsprak over onenighe-

den, vernielingen, ruzies en 

dit op basis van een door 

Korczak geschreven 

wetboek, zijn Magna Charta. 

In de dertigjarige geschie-

denis van het weeshuis is de 

zwaarste straf – verwijdering 

uit het weeshuis – maar een 

enkele keer uitgesproken. 

Meestentijds werd begrip 

getoond en vergiffenis 

geschonken – ook aan de 

opvoeders, inclusief Korczak, 

die net zo goed overtredin-

gen begingen en voor de 

rechtbank moesten verschij-

nen.

I
n augustus 1942 werden 

de kinderen, Korczak en 

de achtergebleven 

werkers door de nazi’s vanuit 

Warschau op transport 

gesteld naar Treblinka en 

direct vergast. De geschie-

denis van het weeshuis en 

vele andere pedagogische, 

maatschappelijke en 

politieke activiteiten van 

Korczak zijn zeer goed 

gedocumenteerd, niet in de 

laatste plaats door Korczak 

zelf die een compleet oeuvre 

bij elkaar schreef. Toen ik 

Hoe houd je van een kind 

voor het eerst las, was ik 

overdonderd. Waarom had ik 

op mijn pedagogische 

opleidingen nooit iets over 

hem gelezen of gehoord? 

Wat was dat voor een 

radicaal die kinderen al 

rechten gaf in een tijd dat 

volwassenen die nauwelijks 

hadden? Maar ook: had ik 

ooit een pedagoog gelezen 

die zo mooi, empatisch, ja 

‘fenomenologisch’ over 

baby’s kon schrijven? Die zo 

beeldend schreef over het 

spel van kinderen? Die oog 

had voor elk kind als 

I
n 1984 las ik een contro-

versieel boek: Het 

geminachte kind van 

Guus Kuijer. Daarin kwam ik 

een passage tegen over ‘de 

grote Janusz Korczak’, een 

naam die mij niets zei. In 

dezelfde tijd hield ik me 

bezig met het fenomeen van 

de ‘antipedagogiek’. Deze 

‘beweging’ met wortels in 

Duitsland en Engeland had 

ook enige invloed in 

Nederland. René Görtzen 

publiceerde een boek onder 

de revolutionaire titel Weg 

met de opvoeding (1984). 

Hierin besprak hij ook Janusz 

Korczak, die hij zag als de 

antipedagoog bij uitstek. 

Dat zette me ertoe het 

hoofdwerk van deze 

Pools-Joodse pedagoog 

(1878-1942) ter hand te 

nemen: Hoe houd je van een 

kind. Het werd voor mij het 

beslissende boek, met dank 

aan Kuijer en Görtzen. Mijn 

intuïtie dat antipedagogen 

het helemaal bij het verkeer-

de eind hadden, werd 

bevestigd tijdens het lezen 

van het boek. Kinderen 

hebben niet alleen vrijheid 

nodig, maar ook grenzen; in 

dit opzicht ligt er een 

duidelijke verantwoordelijk-

heid bij de opvoeder. 

Korczak bleek een peda-

goog die die verantwoorde-

lijkheid uiterst serieus nam. 

Zijn boek werd tot op de dag 

van vandaag een essentiële 

bron van pedagogisch 

denken.

H
et bijzondere van 

Hoe houd je van een 

kind is dat het 

helemaal gegrondvest is in 

de pedagogische ervaringen 

van Korczak. De zomerkam-

pen voor kinderen uit 

Warschau waaraan hij als 

 
Janusz Korczak
Utrecht: Bijleveld (1984)

Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je 

er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een 

wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens 

vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen 

dat je leven verandert. In de rubriek ‘Het beslissende 

boek’ vertelt een pedagoog over een boek dat voor 

hem of haar van grote betekenis is geweest. De 

auteur gaat terug naar de tijd van die eerste lezing, 

maar gaat ook na welke sensatie het boek bij her-

lezing nu nog oproept.  door Joop Berding
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Hoe houd je van een kind   
Janusz Korczak
Utrecht: Bijleveld (1984)

        Kinderen en volwassenen behoren zich geza-

menlijk onder de ‘wet van het respect’ te stellen en 

hun conflicten op vreedzame wijze op te lossen

individu, als mens – niet 

alleen ‘in wording’, maar nu 

al! – maar ook voor interac-

ties in groepen? Die 

kinderen op geen enkele 

manier idealiseerde, maar 

juist met een realistisch oog 

bezag en hun fouten, hun 

worstelingen, hun narighe-

den aanvaardde. Een 

opvoeder en pedagoog die 

zichzelf niet hoog verheven 

vond boven kinderen, maar 

vond dat hij moeite moest 

doen om ‘bij hen’ te komen. 

Kortom, een pedagoog die 

brak met een aantal 

vooronderstellingen die in 

de ‘canon’ van het westerse 

pedagogische denken 

waren geslopen en zich 

daar als ‘natuurlijk’ en 

‘vanzelfsprekend’ hadden 

genesteld. 

H
oe houd je van een 

kind werd een bron 

van pedagogisch 

denken en handelen 

waarnaar ik vele malen 

terugkeerde. René Görtzen 

maakte nieuwe vertalingen 

van (tot nu toe) drie delen 

van het boek en gaf 

daarmee een nieuwe 

impuls. Anno 2014 getuigt 

het boek voor mij van een 

kijk op kinderen en samen-

leving die we heel hard 

nodig hebben. Alhoewel de 

positie van kinderen 

onvergelijkbaar veel beter is 

dan een eeuw geleden, 

voldoet onze samenleving 

nog bepaald niet aan alle 

basiseisen, zoals de 

rapportages van de 

Kinderombudsman 

uitwijzen. Wat me in Hoe 

houd je van een kind nog 

altijd aanspreekt is de 

intensiteit van de beschrij-

vingen van de levens van 

kinderen. Op geen enkele 

manier ‘evidence-based’ of 

wetenschappelijk ‘verant-

woord’ geeft het boek 

richtingen, geen definitieve 

antwoorden, over onze 

omgang met kinderen, onze 

verantwoordelijkheid maar 

ook verlegenheid daarbij. 

Niet maakbaarheid, snelle 

of gemakkelijke resultaten 

staan centraal, maar een 

openheid naar wat kinderen 

te bieden hebben. In onze 

plurale samenleving zijn rea-

lisatie van de ‘wet van het 

respect’ en het betrekken 

van kinderen geen gemak-

kelijke opgaven, maar 

desalniettemin vormen ze 

de kern van het pedago-

gisch ethos dat op elke 

pagina van dit boek te 

vinden is.
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pedagogiek van Korczak. 
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O
p zondag 29 juni 

2014 overleed Ton 

Beekman, 

PiP-redactielid van 

het eerste uur. Ton Beekman 

was vanaf 1964 verbonden aan 

het Pedagogisch Instituut van 

de Rijksuniversiteit Utrecht. In 

1972 promoveerde hij bij prof. 

Langeveld op een weten-

schapstheoretisch proefschrift 

getiteld Dienstbaar inzicht, 

waarin hij de praktische 

pedagogiek van zijn leermees-

ter in een modern jasje stak. 

Na zijn benoeming tot lector 

‘Theoretische pedagogiek en 

algemene methodologie van 

het pedagogisch onderzoek’ 

richtte hij zich in zijn onderwijs 

vooral op het democratiseren 

van de fenomenologische 

methode. De fenomenologie van de 

Utrechtse School uit de jaren vijftig 

leek vooral te zijn weggelegd voor 

literair begaafde, filosofisch onder-

legde geleerden. Beekman ontwik-

kelde een empirische fenomenologie, 

die elke pedagogiekstudent moest 

kunnen leren uitvoeren. Hij legde de 

werkwijze, samen met zijn leerling 

Karel Mulderij, uit in het handboek 

Beleving en ervaring, dat in 1977 

verscheen. Beekman kan gezien 

worden als de initiator van het 

gebruik van kwalitatieve onderzoeks-

methoden in de pedagogiek. 

Internationaal geldt hij als voorloper 

op dat terrein. Hij zette een groot 

aantal van zijn leerlingen op dat 

spoor. Hans Bleeker en Karel Mulderij 

deden onderzoek naar de voorwaar-

den voor een kindvriendelijke 

woonomgeving en later naar de 

leefwereld van motorisch gehandi-

capte kinderen. De proefschriften van 

Lennart Vriens over vredesopvoeding 

en van Marjan Margadant over de 

betekenis van de omgang van 

kinderen met dieren, leidden tot 

hoogleraarschappen op die nieuw 

ontwikkelde terreinen. Van de derde 

generatie theoretisch pedagogen was 

Beekman niet alleen de oudste, maar 

ook de meest radicale. 

D
e economische crisis van 

de jaren tachtig leidde tot 

ingrijpende reorganisaties 

aan Nederlandse universi-

teiten en die veroorzaakten ook in 

Utrecht een shake out van het 

kwalitatief onderzoek. In 1986 vertrok 

Beekman naar de universiteit van Ann 

Arbor in Michigan (VS), waar hij 

eerder als gastprofessor had gewerkt. 

Na zijn terugkeer in 1991 – hij 

was inmiddels gepensioneerd 

– kon hij de vele contacten 

met zijn oud-studenten 

aanhalen. Die contacten 

bleven tot zijn overlijden 

intensief. 

D
e redactie van PiP 

zal zich hem 

herinneren als haar 

meest kritische lid. 

Onvermoeibaar bleef hij 

aandacht vragen voor thema’s 

als armoede. In zijn woon-

plaats Amsterdam had hij zich 

jaren ingezet voor een project 

voor daklozen. Hij bleef tot op 

zijn 87-ste vlijmscherp van 

geest. Persoonlijk was ik 

bijvoorbeeld echt jaloers op 

zijn formidabele leessnelheid. 

Als er weer eens een nagekomen stuk 

op de redactietafel viel, had hij het bij 

wijze van spreken al uit en zijn 

afgewogen oordeel klaar, voordat de 

andere leden het hadden kunnen 

oprapen. Maar de redactie als geheel 

zal toch vooral zijn warme wijze 

aanwezigheid bijblijven.  

 

Bas Levering, hoofdredacteur
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