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“Een kind heeft het recht op een leugen!. Het heeft niet het recht 
om een leugenaar te worden.... Wanneer het kind nooit eens de 
gelegenheid gehad heeft rozijntjes uit een pannenkoek te 
peuteren en ze stiekem op te eten, is het kind niet eerlijk en 
zal dat ook nooit worden als het volwassen is! ” 

(Janusz Korczak) 

Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op http://korczak.nl/. Tevens kunt u eerder verschenen DIGI 
Korczak Bulletins downloaden: http://korczak.nl/stichting/category/bulletins/. 

 

Korczak en de kinderen: 6 augustus 1942 
André Prah (Sloveens kunstenaar) 

André Prah

http://korczak.nl/stichting/category/bulletins/


Tien lucifersdoosjes naar het verhaal van Janusz Korczak 
Op maandag 30 maart (aanvang 19.00 u.) geeft de 
Israëlische acteur Amichai Pardo in de aula van de pabo 
van hogeschool Inholland Rotterdam een speciale 
voorstelling “Ten Matchboxes... according to Janusz 
Korczak”. Hierin komen Korczak en de kinderen in zijn 
weeshuis op verrassende wijze tot leven. Het programma 
zal ieder die geïnteresseerd is in het leven en werken met 
kinderen aanspreken, maar is ook zeker geschikt voor 
kinderen vanaf 10 jaar. Het aanvangstijdstip is daarom 
vroeg gekozen. Het programma duurt in totaal anderhalf 
uur.  
De voorstelling is met groot succes in diverse landen 
uitgevoerd. Er is simultaan vertaling aanwezig. Klezbez 
zorgt met toepasselijke klezmermuziek voor een totaal 

programma. Entreeprijs € 5-,— Kinderen t/m 14 jaar gratis. Aanmelding is noodzakelijk voor 20 
maart via korczaklezing@inholland.nl (zie bijlage 2) 
De organisatie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Stichting Rainbow, de Janusz 
Korczak Stichting en pabo Inholland Rotterdam en pabo Dordrecht. 

Dezelfde voorstelling wordt ook op zondag 29 maart van 17.00 - 18.30 u uitgevoerd in De Krakeling 
Nieuwe Passeerdersstraat 1, 1016 XP Amsterdam. 
Op 5 April (15.00 u) speelt Amichai Pardo de voorstelling “You shall tell your son” in het Joods 
Historisch Museum in Amsterdam, over de schilderijen die zijn grootmoeder maakte om haar 
kinderen en kleinkinderen te vertellen over de vlucht van haar familie vanuit Polen naar Palestina. Zie: 
https://www.facebook.com/events/606798546776149/  

Workshops voor de Kinderopvang (geïnspireerd op Janusz Korczak) 
Regelmatig wordt ons gevraagd lezingen of workshops te verzorgen voor ouders of professionals die 
werkzaam zijn in onderwijs en opvoeding. Er is nu een speciaal aanbod voor de Kinderopvang.  
Vanuit de Korczakstichting kunnen wij u ook in contact brengen met diverse trainers die workshops 
en trainingen verzorgen vanuit het gedachtengoed van Korczak. 
Voor meer informatie: mail info@korczak.nl en zie verder bijlage 3 

Minisymposium Pedagogisch coaching 
Op vrijdagmiddag 20 maart organiseert Kinderopvang een minisymposium over pedagogisch 
coachen en pedagogische begeleiding. Dit event wordt georganiseerd naar aanleiding van het nieuw 
te verschijnen boek ‘Pedagogiek in de vingers’ van pedagoog Inge van Rijn; zij was jarenlang 
bestuurslid van de Janusz Korczak Stichting. 
Kinderopvang Totaal organiseert dit minisymposium i.s.m. de uitgever. 
Locatie: Bohn Stafleu van Loghum, Walmolen 1, Houten. Deelname € 19,95 én je ontvangt een 
exemplaar van het boek Pedagogiek in de vingers t.w.v. € 19,95. 
Aanmelden voor dit event kan via https://www.kinderopvangtotaal.nl/aanmelden-minisymposium-
pedagogische-coaching/ 

Vierde Onderwijsavond NIVOZ 
Ook in dit cursusjaar organiseert NIVOZ bijzondere Onderwijsavonden.  
Op woensdag 4 maart 2020 staat Jan Terwel op het NIVOZ-podium. De 
vierde Onderwijsavond in de serie van vijf zet de vraag centraal: Waartoe 
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word je leraar? Met zijn recente boek ‘Die droom heb ik nog steeds' biedt Jan Terwel - emeritus 
hoogleraar Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam - een staaltje van betrokken 
longitudinaal onderwijspedagogisch onderzoek. De schoolloopbaan en levensloop van een heel 
divers groepje van tien leerlingen worden gevolgd van hun 10e tot hun 29 levensjaar. Alle dilemma’s, 
successen, teleurstellingen en worstelingen komen aan de orde, maar vooral het ongelooflijke belang 
van een goede schooltijd om weerbaar en veerkrachtig te kunnen  blijven. In klein, maar zeer levend 
bestek komen alle grote diversiteiten, bedrieglijkheden en spanningen in onze huidige samenleving 
en hoe jonge mensen zich daartoe verhouden aan de orde. Tegen deze achtergrond krijgt de 
pedagogische opdracht van de school een scherp profiel en daarmee de vraag naar de aard van het 
lerarenberoep. 
Zie voor meer info: https://nivoz.nl/nl/jan-terwel-op-podium-van-vierde-nivoz-onderwijsavond 

Korczak tentoonstelling te leen 
Onze nieuwe tentoonstelling geeft een mooi beeld van het leven en werk van Janusz Korczak en de 
betekenis van zijn ideeën voor de huidige opvoedingspraktijk. Wilt u de tentoonstelling lenen voor 
een studiedag, themaweek, conferentie of tijdelijk in de bibliotheek van uw instelling, dan kan dat 
tegen onkostenvergoeding. De tentoonstelling bestaat uit een serie “banners”, gemakkelijk te 
vervoeren en op te zetten. Neem contact op met info@korczak.nl 

Levenslicht 
Op 16 januari jl. werd in Rotterdam het monument Levenslicht van Daan Roosgaarde onthuld, 
bestaande uit 104.000 lichtgevende steentjes, symboliserend de slachtoffers van de Holocaust die uit 
Nederland werden weggevoerd en vermoord. De steentjes werden verspreid over vele gemeenten in 
Nederland. Op maandag 27 januari, de dag van de bevrijding van Auschwitz, werden op tal van 
plaatsen in Nederland die steentjes onthuld. Wij werkten mee aan een speciaal programma voor 
scholen in Rotterdam. (zie bijlage 4) 

Vrijwilligers gevraagd voor het Nash Dom kamp 2020 
Het eerstvolgende Nash Dom kamp wordt 
gehouden van 31 juli tot 8 augustus 2020. 
Ook dit jaar zoeken we weer vrijwilligers. 
Ben je student, ben je geïnteresseerd in de 
wereld van kinderen of vind je het gewoon 
mooi om een leuke vakantieweek voor en 
vooral mèt kinderen te organiseren? Meld 
je dan aan via info@korczak.nl of 
nashdomnl@gmail.com 
Kijk ook op http://www.nashdom.nl 

Janusz Korczak en leerling in de digitale samenleving 
"Niks mis met toekomstgericht onderwijs, maar op school moet het gesprek meer gaan over het 
digitale leven van leerlingen in het hier en nu." Dat vindt Joop Berding - pedagoog, oud-bestuurslid 
van de Korczakstichting - en auteur van het boek 'Ik ben ook een mens'.  
In de podcastserie 'Onder pedagogen' gaat Remco Pijpers in gesprek met mensen uit het onderwijs 
over de leerling in de digitale samenleving. In deze podcast is hij in gesprek met Joop Berding.  

https://www.kennisnet.nl/artikel/janusz-korczak-en-de-leerling-in-de-digitale-samenleving/ 
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Boekentips 

1. Inge van Rijn, Pedagogiek in de vingers, (uitg. Stafleu van Loghum ISBN 9789036824347) 

Dit werkboek geeft praktijkgerichte adviezen om met pedagogisch 
medewerkers in gesprek te gaan over hun werk. Het laat zien hoe je 
samen na kunt denken over de pedagogische taken van het 
kindercentrum. 
Met dit boek krijgen opleidingen en begeleiders in kindercentra 
praktische ‘tools’ aangereikt waarmee ze direct in de praktijk aan de slag 
kunnen. Bij ieder hoofdstuk staan concrete opdrachten en tips. Het boek 
is geschreven in een taal die de medewerkers uit de kinderopvang 
begrijpen en die hen aanspreekt. De alledaagse praktijk van de 
kinderopvang komt tot leven in sprekende voorbeelden. Dringende 
pedagogische vragen komen aan bod. Hoofdpersonen in het boek zijn de 
pedagogisch medewerkers: hun taken op de werkvloer staan centraal. De 
auteur is een echte Korczak-kenner 

2. Denkstappen, Nanda van Bodegraven, Levendig Uitgeverij, ISBN 9789491740725 

Iedereen die wel eens heeft deelgenomen aan een filosofisch gesprek, of 
zelf een filosofisch gesprek heeft begeleid, weet dat er tijdens zo’n gesprek 
veel tegelijk gebeurt. In het boek Denkstappen rafelt de auteur uiteen wat 
er zoal aan bod komt in een filosofisch gesprek. Per les wordt een denkstap 
geïntroduceerd en deze wordt via oefeningen inzichtelijk gemaakt. Zowel 
begeleider als deelnemers aan het gesprek zetten de denkstappen. 
Kinderen én volwassenen leren beter denken met deze 18 denkstappen: 
basiskennis over redeneringen wordt in de lessen heel toegankelijk 
gemaakt. Denkstappen is speciaal geschreven om met kinderen en 
jongeren vanaf 8 jaar het filosofisch gesprek te leren kennen en samen op 
onderzoek uit te gaan. 

3. Janusz Korczak, Sculptor of Children’s Souls, Marcia Schneider, ISBN-13: 978-1935110194 

Dit prachtige boek van Marcia Talmage Schneider, biedt details van Janusz 
Korczak en zijn weeshuis vanuit het perspectief van verschillende 
weeskinderen. Voor de kinderen die hij opnam, was Janusz Korczak meer 
dan een leraar, arts of weeshuisdirecteur. Hij was, in de woorden van een 
van de jonge levens die hij aanraakte, een 'beeldhouwer van kinderzielen’. 
Hoewel alle kinderen en personeel van Korczak tijdens de Tweede 
Wereldoorlog met hem omkwamen in Treblinka, slaagden verschillende 
eerdere studenten en leraren erin Polen te ontvluchten en hebben het 
overleefd. Marcia Talmage Schneider nam de mooie taak op zich om deze 
overlevenden, van wie de meesten in Israël woonden, te lokaliseren om 
verslagen uit de eerste hand van Pan Doctor te verkrijgen. 



4. Ik ga op reis, Peter Lems, ISBN 978 90 827 6263 1 

Een lees- luister- en kijkboek. Het verhaal van twee kinderen in de oorlog: 
Esther, een Joods meisje en Pieter, haar buurjongen. Het verhaal speelt 
zich af in Rotterdam-Kralingen op nu nog bestaande locaties. De oorlog 
komt dichtbij: Jodensterren, verraad, onderduiken. Esther gaat plotseling 
‘op reis’ … en vraagt aan Pieter of hij haar viool wil bewaren tot ze weer 
terugkomt. Na de bevrijding wordt het duidelijk voor Pieter: haar reis was 
een enkele reis …. 
Het verhaal “Ik ga op reis” is er ook als theatervoorstelling voor scholen 
of familievoorstelling. Zie: www.ikgaopreis.nu  Een uitgebreide brochure is 

te vinden op: https://nieuwevormenvanoorlogsverhalen.nl 

Er is een speciale crowdfundingsactie om te zorgen dat elk kind dat de voorstellling bezoekt, dit 
boek na afloop gratis krijgt. Voor de financiering hiervan de actie: ''Koop één boek à € 20,- en schenk 
daarmee drie boeken weg'' (aan schoolkinderen). Door de aanschaf voor € 20,— betaalt u in feite de 
drukkosten voor drie boeken. Zie  https://www.voordekunst.nl/projecten/10061-1-boek-kopen-en-3-
schenken 

Agenda 

- 4 maart: NIVOZ onderwijsavond: spreker Jan Terwel (Driebergen) 

- 10 maart: Onderwijsmuseum Dordrecht 17 - 19 uur Onderwijsgroep MeetUP 078 

- 20 maart: Mini symposium Kinderopvang  “pedagogiek in de vingers” (Houten) 

- 23 maart: bestuursvergadering Janusz Korczak Stichting te Amsterdam 

- 29 maart: 17.00 u. De Krakeling, Amsterdam: Ten matchboxes… according to Janusz Korczak 

- 30 maart: 19.00 Voorstelling “Ten matchboxes… according to Janusz Korczak” (aula Hogeschool 
Inholland Rotterdam) door Amichai Pardo 

- 5 april: 15.00 Joods Historisch Museum, “You shall tell your son” (Amichai Pardo) 

- 14 april: verzorging workshops op studiedag De Piloot (Rotterdam) 

- 18 mei: Korczakkring Rijnmond (in Dordrecht) 

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) 2019 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin. 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Bijlage 1 Column: Het verlangen naar perfectie 

“We moeten het bedrieglijke verlangen naar perfecte kinderen afzweren! Wij dromen van 
de volmaakte mens. Maar een kind heeft het recht te zijn zoals het is!” 

   Janusz Korczak 

Is er een rangorde te maken in de kwaliteit van mensen? Is de ene mens beter gelukt dan 
de andere? In een tijd van de maakbare samenleving heeft het er alle schijn van dat we die 
rangorde impliciet dan wel expliciet hanteren. Als je maanden voor de geboorte ontdekt 
dat er ‘iets’ niet in orde of naar wens is, geeft de medische techniek talloze mogelijkheden 
om ervoor te zorgen dat dit ‘niet gelukte’ kind niet ter wereld zal komen. En aan het eind 
van het leven discussiëren we ook volop over perfectie en imperfectie. Natuurlijk begrijp ik 
alle dilemma’s van aanstaande ouders die de mogelijkheid aangrijpen om een levenslange 
lijdensweg te willen voorkomen. En ik begrijp ook alle dilemma’s die zich voordoen als je 
geconfronteerd wordt met de aftakeling van een mens die je ooit als krachtig persoon heb 
gekend. Maar is die nu minder perfect? Ik heb er geen oplossing voor…. 
Als arts kende Korczak die dilemma’s ook. Hij had soms te maken met kinderen met vele 
beperkingen en ook met ernstig zieke kinderen. Ooit schreef hij: “Euthanasie, het mag niet, 
maar we moeten het er wel over hebben.” En hij schreef: “We moeten het bedrieglijke 
verlangen naar perfecte kinderen afzweren! Wij dromen van de volmaakte mens. Maar een 
kind heeft het recht te zijn zoals het is!” 

Nog niet zo lang geleden waaide er een verderfelijke geest door Europa die een rangorde 
heel expliciet maakte: je had “über” en “unter” en daartussen nog talloze varianten. Er 
waren zelfs beschrijvingen van de verschillende soorten en er werden diverse medische 
experimenten uitgevoerd om de theorieën te staven. Korczak en zijn kinderen stonden in 
die rangorde ver onderaan en wij weten wat dat betekende. Verbijsterd vragen wij ons 
steeds weer af, hoe het ooit zover kon komen. Zou het weer kunnen gebeuren? Gelukkig 
hebben we die geest achter ons gelaten, maar hij ligt dichtbij op de loer…. 

Ook op school zijn we voortdurend bezig om een rangorde te bepalen van de kinderen in 
de klas. Als je als kind een beetje onderaan de ladder bungelt, besef je dat al heel snel. 
Vraag aan kinderen in je klas waar zij denken dat zij zich bevinden in die rangorde; zelfs in 
groep 1 of 2 weten de meesten dit precies aan te geven. En wie is de beste van de klas, de 
meest perfecte? Ook dat weten zij haarscherp te benoemen. 
In theorie willen we er natuurlijk niet aan om het ene kind beter gelukt te vinden dan het 
andere, maar in de praktijk doen we dat wel, en elk kind voelt dat…. en gaat dat zelf ook 
toepassen! Zo geven we dit verderfelijke denken door. 
Vanzelfsprekend zullen we onderscheid maken: de ene mens is de andere niet. Maar die 
rangorde van “slecht, onvoldoende, voldoende, goed, beter, best”, zullen we die nu maar 
eens afschaffen?! Misschien lukt het ons dan een klein beetje om elk kind het recht te geven 
om te zijn wie hij is. 

Arie de Bruin 



Bijlage 2  Tien Lucifersdoosjes 

 

Kinderen gratis 
toegang



Bijlage 3 

Pittig Spel! –  Workshop Partou 

Maartje Bos en Olga Middendorp zijn uitgenodigd om met 
ouders en pedagogisch medewerkers van kinderopvang 
Partou in Amsterdam Bijlmer, een gesprek aan te gaan over 
spel, in het licht van Korczaks’ pedagogiek. Het werd een 
bewogen avond, waarbij een gesprek over  ‘risicovol spel’ 
vragen opwierp over ‘vrijheid’, de aandacht bracht naar wat 
kinderen zelf kunnen en een appèl deed op het (her)vinden 
van de eigen ‘speelsheid’ van ouders en leidsters. Zo 
kwamen we in beweging via het elkaar toegooien van 
pittenzakjes. Dat bracht verschillende groepjes mensen bij 
elkaar die in gesprek kwamen over het thema. In vogelvlucht 
nemen we je mee in de workshop “Waarom spelen belangrijk 
is”. Zowel ouders als pedagogisch medewerkers waren 
aanwezig.

Wat betekende spelen voor jou als kind? Denk terug aan je 
kindertijd, wat deed je allemaal als kind? Dat was de 
openingsvraag. Dat riep gelijk al zoveel op. Wanneer denken 
we als volwassenen, ouders, pedagogen nog terug aan onze eigen kindertijd? Misschien zouden we 
dat vaker kunnen doen en komen we dan op antwoorden als we vastlopen in een pedagogische 
situatie. Korczak was overtuigd van het belang om eerst jezelf en het kind in jezelf te leren kennen, 
alvorens we een kind leren kennen. Wat kunnen we op dit gelijkwaardige niveau, van kind tot kind, 
voor elkaar betekenen? Veel van de aanwezigen hebben een migratieachtergrond en realiseerden 
zich dat ze in hun thuisland continue buiten waren, met veel kinderen, in de natuur aan het spelen, 
met besjes, takken, zand, vrij om zich te bewegen in hun omgeving.

De vervolgvraag was ‘hoe kijk je nu naar spelen en wat gun je je kind en de kinderen in je groep?’  
Er kwamen antwoorden als: ‘spelen is erg vermoeiend’ . Het ‘ontdekkende vermogen’ van de kinderen 
werd gezien als iets moois, maar soms ook als lastig. Ouders vertelden dat er thuis ander spel 
mogelijk is dan in de kinderopvang, want thuis kan je je kind makkelijker begeleiden en meer de 
grenzen op laten zoeken zonder dat het gevaarlijk is. Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen 
veilig zijn in de kinderopvang en daar een gevoel van samenhorigheid ervaren met de andere 
kinderen en leidsters. Wel realiseerde men zich ‘het gemis’ aan avontuur, het ervaren zoals dit 
gebeurde in de eigen kindertijd… de straat is niet meer zoals vroeger; overal zijn auto’s en er moet 
gewerkt worden door de ouders en waar kunnen de kinderen zijn? Een vraag die naklinkt en om 
antwoord vraagt in een groter maatschappelijke context. Waarom is de kindertijd zo ingekaderd en 
gecontroleerd? 

Waarom is spelen zo belangrijk? Erik Scherder legt het prachtig uit in deze uitzending van Klokhuis. 

Het is fijn dat er in Nederland zo veel georganiseerd is, maar wellicht 
overgeorganiseerd? Hoeveel ruimte is er nog voor kinderen om vrij te 
spelen? Hoe kan er in de setting van een kinderopvang invulling gegeven 
worden aan een uitspraak van Korczak: ‘Elk kind heeft recht op de eigen 
dood?’ Hoe geven we invulling aan risicovol spelen? Voor de 
kinderopvang staat veiligheid centraal, mede door het toeziend oog van 
de GGD-inspectie. Ouders vertellen dat je je eigen kind het beste kent en 
als er iets gebeurt waar je zelf bij bent, schat je zelf de risico’s en 
gevolgen in. Maar hoe is dat als je je kind achterlaat bij professionals in 
een kinderopvang? Als je kind gevallen is, zich bezeerd heeft, gekrabd of 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4014/Spelen


gebeten is, hoe komt het dan bij jou als ouder binnen? Als aanvaardbaar risico of had de pedagogisch 
medewerker jouw kind beter moeten beschermen? Wat vraagt dit aan samenwerking en afstemming 
tussen ouders en pedagogisch medewerkers? Maartje: Als moeder ervaar ik, dat vertrouwen hier 
belangrijk is: vertrouwen dat je kind in goede handen is. Voor mij als Korczakiaan is het juist ook 

belangrijk dat mijn dochter veel ruimte krijgt om te 
spelen, te ontdekken en vooral om risicovol te spelen. 
En als er iets gebeurd is of ik maak me ergens zorgen 
over, dan hoop ik dat we hier open met elkaar over 
kunnen spreken. 

Het was prachtig om hierover met elkaar te praten en 
alle verschillende invalshoeken te horen. Met mooie 
vragen en reacties vanuit de aanwezigen zoals 
‘betekent het dan dat als ik m’n kind ruimte geef dat ik 
dan helemaal geen grenzen moet geven?’ en ‘waar 
ligt de grens tussen risicovol spelen en onveilige 
situaties?’  Het stellen van grenzen als ouders, 
opvoeders en verzorgers blijft een zoektocht. Er is 
geen kant en klaar antwoord. Grenzen stellen is juist 

ook belangrijk om risico’s te kunnen aangaan en te bepalen wat mogelijk is. Ieder kind heeft andere 
behoeftes, een eigen karakter, talenten en verlangens. Het is belangrijk dat je kijkt naar wat bij jou als 
opvoeder past en dat je je eigen handelen durft te bevragen. Dan zal je een weg vinden. Hoe beter je 
naar je kind kijkt, hoe meer er zich zal openbaren van een nog onbekende wereld die zich aan jou 
ontvouwt.  

Tot slot maken we met elkaar eigen pittenzakjes die iedere deelnemer meeneemt als cadeau voor de 
kinderen. Iets zelf maken om mee te spelen brengt ons terug bij warme herinneringen aan vroeger en 
inspireert tot zelf doen!

Maartje Bos en Olga Middeldorp

Vanuit de Korczak Stichting is een Korczak trainerspool gestart, om trainingen en workshops te 
organiseren, geïnspireerd op Korczaks’ gedachtengoed. Voor scholen, kinderopvangcentra, BSO’s, 
ouders, Pabo’s, Social Work opleidingen, etc. Deze keer zijn Olga en Maartje  aan het werk. De 
Korczak trainerspools bestaat daarnaast uit: Peter te Riele, Hans Götze, Els van der Luit,  Anouk Brink 
en  Arie de Bruin

Ben je geïnteresseerd naar één van onze workshops? Laat het ons weten via info@korczak.nl of 
neem contact op met Maartje Bos, maartje.ibubos@gmail.com, 06-19039645, of één van de andere 
trainers. De trainers uit de pool zijn allemaal ZZP’ers, die expertise hebben op het gebied van de 
pedagogiek van Korczak, met een achtergrond in onderwijs, hulpverlening, kinderopvang, etc.  

Ben je zelf een ervaren trainer en heb je interesse om ook aan te sluiten bij de Korczak-trainerspool? 
Meld je aan via info@korczak.nl of  maartje.ibubos@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/maartjebos/
http://www.advieshulpactie.nl/
http://trainingenadviesoveropvoeden.nl/
http://www.luitenduidelijk.nl
http://anouksatelier.weebly.com/
https://www.linkedin.com/in/arie-de-bruin-21475818/?originalSubdomain=nl
mailto:info@korczak.nl
mailto:maartje.ibubos@gmail.com
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Bijlage 4  Levenslicht 

Op de avond van 27 januari 
verzamelen honderden mensen zich 
op het Stieltjesplein in Rotterdam-Zuid 
bij het Joods Kindermonument en het 
muurtje van Loods 24. Dit is de plaats 
waar tussen 1942 en 1944 duizenden 
Joodse medeburgers van Rotterdam 
en omgeving werden verzameld en op 
de trein gezet naar Westerbork of 
kamp Vught. 
Onder hen honderden kinderen, wiens 
namen op het kindermonument staan met daarachter hun leeftijd: 12 jaar, 3 jaar, 4 
maanden, 1 maand….  Nu staan er kinderen van Rotterdamse scholen. Samen met 
burgemeester Aboutaleb onthullen zij het tijdelijk monument “Levenslicht”: lichtgevende 
steentjes die zij vervolgens in een kring leggen. We staan stil bij de Holocaust en bij de 
bevrijding van Auschwitz, precies 75 jaar geleden. 
Ronald Waterman (nu ver in de tachtig) werd als kind weggevoerd, maar hij overleefde 
Treblinka en vertelt nu over zijn herinneringen en zijn hoop voor de toekomst. Hij vertelt dat 
hij als 11-jarig jongetje zijn kom soep gaf aan gevangenen die net uit Auschwitz waren 
gearriveerd: “Op een dag kwam een transport uit Auschwitz aan. Mensen, meer dood dan 
levend, vielen uit de wagons. Twee uitgemergelde mensen kropen naar me toe, naar de 
waterige kom soep die ik in mijn handen hield. Ik zette de kom voor hen neer. Om er als 
eerste bij te zijn, sloeg de een de ander dood. Daarna stierf hij zelf. De kom liet ik staan”. 
Zijn stem breekt… 
Na zijn tranen vertelt hij trots te zijn dat hij nu  samen met al die veelkleurige Rotterdamse 
kinderen mag vechten voor de vrijheid. 

De kring van 500 lichtgevende steentjes gaan een reis maken door Rotterdam, langs 
verschillende scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Overal wordt extra aandacht 
gegeven aan 75 jaar Vrijheid, maar ook aan de Holocaust, die zinloze dood van zoveel 
mensen. Er zijn speciale lessen voor ontwikkeld door de werkgroep Onderwijs van de 
stichting Loods24/Joods Kindermonument, waar ook de voorzitter van de Janusz 
Korczakstichting deel van uit maakt. 
Het project “Jij hoort op onze school” is gratis te downloaden via:  
(zie: https://www.loods24rotterdam.nl/onderwijsproject-jij-hoort-op-onze-school). 

De volgende dag liggen er vele bloemen  en steentjes 
op het Joods Kindermonument. 

https://www.loods24rotterdam.nl/onderwijsproject-jij-hoort-op-onze-school


Bestelformulier Literatuur Janusz Korczak Stichting 
(opsturen via info@korczak.nl  
of naar P. Boersma, Leeuwerikstraat 10, 1171 TX  Badhoevedorp) 

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 besteldeproducten z.s.m.


produkt prijs € aantal totaal €

Jaarboek 2019: Moeten we dan alles goedvinden? 19,95

Jaarboek 2018: Vergeet het kind niet 10,—

Jaarboek 2017: Kinderen hebben iets te zeggen 17,95

Jaarboeken 2010 - 2016

- 2010: Kinderen zijn al burgers

- 2012: Het verlangen naar een betere wereld

- 2013: Het recht van het kind te zijn zoals het is 

- 2014: Daar heb je recht op (€ 5,—)

- 2015: Het recht van het kind op leven en dood 

6,—

Jaarboeken van voor 2010 2,—

J. Korczak, Republiek der kinderen (vert. R. Görtzen) 16,—

J. Korczak, Het recht van het kind op respect (vert. R. Görtzen) 18,—

J. Korczak, Dagboek, in het ghetto van Warschau (vert. R. 
Görtzen)

9,90

J. Korczak, Onder vier ogen met god (vert. R. Görtzen) 10,—

J. Korczak / K. Eykman, Kajtus,  Tovenaar (kinderboek) 14,95

R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver 25,—

Brochure: Korczak, inspirator voor het Primair Onderwijs 1,—

Brochure: Korczak en de Kinderopvang 1,—

Arie de Bruin en Len Munnik, Je bent er geweest 10,—

J. Shepard, Het boek van Aron 15,—

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 + naam) Bij bestellingen > € 
25,— worden geen portkosten berekend.
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