
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Digi Korczak Bulletin jrg.3 nr. 1,  februari 2016 
!
“Waarom houden volwassenen niet van onze vragen? Waarom vinden zij  het 
vervelend om toe te geven dat ze iets niet weten?”  
(UIT: Janusz Korczak, Als ik weer klein ben, 1925) 

!!
Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op www.korczak.nl. Tevens kunt u eerder verschenen DIGI 
Korczak Bulletins downloaden: http://korczak.nl/stichting/category/bulletins/. !
!
Internationale Korczakconferentie in oktober 2016  !
Van 12 t/m 16 oktober wordt een Internationale Korczakconferentie gehouden in Lage Vuursche. Het 
thema is "Vertrouwen en geborgenheid als basis voor de emotionele ontwikkeling". Enkele 
prominente sprekers uit binnen- en buitenland, workshops en excursies, uitwisseling met studenten 
en professionals uit diverse landen waaronder Rusland, VS, Polen, Duitsland.  
Voor de prijs hoef je het niet te laten: € 275,-- (all-in = 4 overnachtingen, alle maaltijden, conferentie-
map); speciale prijs voor studenten € 125,--. Reserveer de data alvast in je agenda en /of geef je op 
als geïnteresseerde via info@korczak.nl (zie bijlage 2). !
Jaarboek 2015 !

Het jaarboek 2015 met als titel „Het recht van het kind op leven en dood” is aan 
alle leden die hebben gedoneerd (> € 20,-- ) toegezonden of uitgereikt tijdens 
de Korczakconferentie in Leiden. Mocht u het boek nog niet ontvangen hebben, 
laat het ons dan weten. Het is ook nog te bestellen via info@korczak.nl (prijs € 
15,-- + portokosten). !!!

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


Jaarverslag 2015 !
In het afgelopen jaar hebben we weer vele activiteiten kunnen ontplooien. We kunnen terugkijken op 
een mooi jaar waarin we velen in contact hebben kunnen brengen met het gedachtegoed van 
Korczak. Ook in financieel opzicht hebben we een gezond beleid kunnen voeren, mede door de 
financiële steun van al onze lid/donateurs. Hiervoor hartelijk dank. Een uitgebreid verslag wordt via 
de mail meegezonden of kun je downloaden vanaf onze website: http://korczak.nl/stichting/category/
januszkorczakstichting/jaarverslag/. !
Ik ben ook een mens !
Op 4 februari a.s.  werd in  RVC de Hef, Slaghekstraat 221, 3074 LJ Rotterdam een minisymposium 

gehouden onder de titel "Ik ben ook een mens" naar het gelijknamige nieuwe boek van ons oud-

bestuurslid Joop Berding. Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt'. 

Culemborg: Uitgeverij Phronese (zie http://www.uitgeverijphronese. nl/?p=175).   

Joop werd geïnterviewd en gaf toelichting op 

het boek. De titel is ontleend aan een uitspraak 

van zijn tweejarige kleindochter. Prof. dr. Cok 

Bakker gaf een mooie reflectie op het boek, 

waarin hij een pleidooi hield voor de rol van 

wijsgerige pedagogiek in het denken over 

onderwijs.  

Het boek is te koop: zie bijlage 3. !!
Interview met Joop Berding tijdens het symposium. !!

Korczaklezing in Dordrecht groot succes! !
Op dinsdagavond 12 januari jl. werd in pabo Dordrecht 

(Inholland) de Korczaklezing gehouden in  het kader van 

Dordrecht Onderwijsstad van het Jaar. Arie de Bruin, 

voorzitter van onze stichting, hield een Korczaklezing  

onder de titel "Kinderen en het risico van leven". In het 

tweede deel van het programma las Bette Westera 

(winnaar Gouden Griffel 2015) voor uit eigen werk en 

vertelde zij hoe je met kinderen thema's als verdriet, 

rouw en verlies kunt bespreken en beleven. De avond 

was een groot succes; het aantal aanmeldingen overtrof 

alle verwachtingen en de organisatie ontving vele complimenten van de deelnemers voor deze 

inspirerende avond. Het ligt in de bedoeling om de Korczaklezing in Dordrecht een jaarlijks 

terugkerende activiteit te laten zijn. Houd dus de aankondiging voor volgend jaar in de gaten! 



Korczakprijs 2016 !
De Janusz Korczakprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een 
organisatie die op bijzondere wijze actief vorm geeft aan een 
pedagogische praktijk waarin kinderen, geheel in de geest van het 
gedachtegoed van Korczak, tot hun recht komen. 
De prijs bestaat uit een borstbeeld van Janusz Korczak. Dit beeld mag 
de organisatie gedurende twee jaar een prominente plaats geven 
binnen haar gebouw(en). !
Weet u een organisatie die hier volgens u in aanmerking komt om 
genomineerd te worden, geef het aan ons door via info@korczak.nl. !!

Nash Dom 2016 !
De voorbereidingen voor het Nash Dom kamp 2016 zijn weer in volle gang. De 

data zijn bekend: 5 t/m 13 augustus 2016 

We zoeken nog mensen die als begeleider mee willen werken aan het kamp, 

met name zijn we dringend op zoek naar enkele mannen. Geef je op of vraag 

om informatie via http://www.nashdom.nl/contact/. 

Wil je meer weten? Kijk ook op http://www.nashdom.nl/vrijwilligers/. !!
Korczak Mulock Houwer bibliotheek !
Bent u geïnteresseerd, of kent u mensen die geïnteresseerd zijn, in boeken en tijdschriften over de 

geschiedenis van de jeugdzorg, kinderbescherming of pedagogiek? 

In het Utopa Weeshuis - Kinderrechtenhuis aan de Hooglandsekerkgracht 17 in Leiden bevindt zich 

de Mulock Houwer Bibliotheek. Deze bibliotheek is ontstaan uit de verzameling van D.Q.R. Mulock 

Houwer (1903-1985), een pionier op het gebied van de kinderbescherming. Belangstellenden kunnen 

gratis gebruik maken van de bibliotheek. U bent van harte welkom; van te voren even melden via 

info@weeshuisleiden.nl. Voor meer informatie:  

http://www.utopa-weeshuis.nl/nl/Wat-te-doen-in-het-weeshuis//Mulock-Houwer-bibliotheek. !!
KorczakMAG (verkeerd rekeningnummer) !
Korczak Mag is het digitale tijdschrift van de vereniging Janusz Korczak Vlaanderen. Het verschijnt 

driemaal per jaar (in maart, juni en november). Het welkomstnummer is gratis en is te vinden op de 

website van de vereniging: www.korczakvlaanderen.com.  
Een jaarabonnement kan je ontvangen door je gegevens door te mailen via het redactieadres: 

korczak.vlaanderen@gmail.com en 5 euro te storten op rekeningnummer: Dit nummer is BE 27 0688 



9209 4273 met als mededeling: Korczak Mag + kalenderjaar, je naam en je mailadres. In ons vorige 

bulletin was een verkeerd rekeningnummer opgenomen. Excuses hiervoor! !
Regionale Dagen Jonge Kind in Den Haag !
Op drie vrijdagen in april (1, 8 en 15) worden de regionale dagen Jonge Kind weer gehouden in het 

HCO te Den Haag. Arie de Bruin zal hier een workshop verzorgen onder de titel "Als ik weer klein 

ben" naar het gelijknamige boek van Janusz Korczak. Nadere informatie en de mogelijkheid je op te 

geven: http://www.hco.nl/rdjk. !
Werelddocent !
Wil je als leerkracht PO of VO of als student van een pabo of lerarenopleiding twee weken 

meewerken op een school in Afrika? Dat kan met het unieke programma Werelddocent (World 

Teacher) van Edukans. Je werkt samen met Afrikaanse collega's en helpt op die manier het onderwijs 

te ontwikkelen; bovendien leer je zelf heel veel en kun je "wereldburgerschap" voortaan van 

binnenuit vorm geven. Om een indruk te krijgen kun je een film bekijken: De reis van je leven. Kijk op 

https://vimeo.com/140305635 

Voor de reis naar Uganda (van 9 t/m 24 juli 2016) zijn nog enkele 

plaatsen beschikbaar. 

Opgeven kan nog via http://reizen.edukans.nl/aanmelden/ (De 

deadline voor Uganda is verlengd, ook al staat dat niet op de website) !
Werkstuk over Janusz Korczak van Renee (12 jaar) !
Renee van Eeken, leerling van de PLUS-klas van een basisschool in Amersfoort schreef een prachtig 

werkstuk over Janusz Korczak naar aanleiding van de opdracht "Wie bewonder je?" 

Het werkstuk kun je inzien en downloaden via onze website: http://korczak.nl/stichting/category/

kinderen/. !
The last Korczak Boy !
Itzchak Belfer, een bekende Israëlische kunstenaar, is inmiddels ruim 90 jaar. Ooit was hij kind in het 

weeshuis van Korczak. De Poolse arts en pedagoog leeft voort in zijn tekeningen en schilderijen en 

de geest van Korczak is springlevend in de ziel van de kunstenaar. In de prachtige documentaire "The 

last Korczak Boy", die u beslist moet zien, vertelt Belfer hoe bepalend Korczak geweest is voor zijn 

leven. Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=jq_WUJ5oWjo. 

De documentaire is ook te bekijken via onze website: http://korczak.nl/stichting/category/biografie/. !!!



Nominatie voor Mi ta stimabo !
Angelette Akkermans, een fervent Korczak aanhanger en lid van onze stichting, richtte als moeder 
van een visueel gehandicapte dochter de stichting Mi ta stimabo op.  (zie: www.mitastimabo.nl). Zij is 
genomineerd voor "het beste zorg-inititatief" i.v.m. het uitbrengen van de brochure "Samenwerking 
met ouders en professionals,  waarom moeilijk doen als het samen kan (Loesje)" . Deze brochure  
werd  uitgebracht  met steun van Zorgbelang Brabant. Breng je stem uit voor dit mooie initiatief via 
http://www.zorgbelang-brabant.nl/stem-op-het-beste-initiatief-potje-met-geld-2015#.Vrdddv1OM5A.email. !
Regionale activiteiten !
Het lukt ons steeds vaker om als stichting ook activiteiten in verschillende regio's van Nederland te 
organiseren (zie: Zuid Limburg, Leiden, Dordrecht). Dit willen we graag uitbreiden naar meer 
provincies. Wij zoeken mensen die ons willen helpen om in hun stad of regio een "Korczak-activiteit" 
te organiseren. Te denken valt aan: ouderavond op scholen of kinderopvang, lezing over Korczak 
voor mensen uit onderwijs en opvoeding, conferentie, filmavond enz. 
Wil je helpen of wil je misschien een regionale Korczakgroep opzetten? Neem contact met ons op 
info@korczak.nl. We zullen je op allerlei manieren ondersteunen om samen iets van de grond te 
krijgen! !
Korte berichten !
- Op 4 januari jl werd tijdens een studiedag van ProKind te Spijkenisse uitvoerig aandacht besteed 

aan de betekenis van Korczak voor leerkrachten in het primair onderwijs; 

- In de komende periode zijn er nog meer studiedagen waarop Arie de Bruin namens de 

Korczakstichting medewerking verleent: 9 maart in Den Helder (stichting Kopwerk), 6 april in 

Nieuwegein (stichting Fluenta); 

- kijk ook eens op de website van onze Duitse collega's: http://www.janusz-korczak.de/html/

index.php; 

- Christiaan Bijsma collecteerde met vrienden voor NSGK (Nederlandse Stichting voor het 

Gehandicapte Kind); dit resulteerde in een bijdrage van  € 400,-- voor ons Nash Dom-kamp! 

Hartelijk dank voor jullie inzet. !
Van  12 t/m  16 oktober 2016: Internationale meerdaagse Korczak 
Conferentie in Nederland (Lage Vuursche) 
!
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.  

c.2016 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin 
!



!
Dit keer een gedicht voor al die kinderen die moeten vluchten en die wij van harte welkom 
willen heten in ons land. 

!
!
Knipoog 
!
Wat hebben jouw ogen  

nu al gezien 

in die weinige jaren, je bent nauwelijks tien !
wat hebben jouw oren  

nu al gehoord 

je bent in jouw spelen ruw verstoord !
wat hebben jouw handen  

nu al gedaan 

waar komen die treurige ogen vandaan !
waar is jouw onschuld 

waar is jouw lach 

wie heeft jou misbruikt die donkere dag? !
Ik probeer je te helpen 

ik maak slechts muziek 

en breek met een knipoog door jouw tragiek. !!!
(UIT: A. de Bruin, En dat ontdek je daar, Edukans Amersfoort 2013) 

!
 

Bijlage 1



Van 12 t/m 16 oktober 2016 wordt in Lage Vuursche een inter-
nationale conferentie gehouden, waarbij de ideeën van Korczak 
centraal zullen staan. Er zullen professionals en studenten uit 
diverse Europese landen aan deelnemen: "

een unieke gelegenheid om in contact te komen met mensen uit de inter-
nationale (Korczak)wereld van opvoeding en onderwijs en jouw ideeën 
te delen. $

Programma: inleidingen van prominenten uit de wereld van 
onderwijs, opvoeding en zorg, workshops, presentaties, round 
tables, theater en muziek."

Bestemd voor: ouders, pedagogen, studenten, pedagogisch 
medewerkers, leraren, groepleiders, medewerkers kinderziekenhuizen en iedereen die geïnteres-
seerd is in de wereld van kinderen."

De voertaal is Engels."

Nadere informatie en reservering via: info@korczak.nl 

Lage Vuursche (Koos 
Vorrinkhuis) 

entree: € 275,-- (all-in: 
overnachtingen, 
maaltijden, 
conferentiemap) 

studenten € 125,-- (all in) 

Het is ook mogelijk om in 
te schrijven voor één dag: 

Internationale Korczakconferentie "
in Nederland"
van 12 t/m 16 oktober 2016"

Vertrouwen als basis van emotionele 
ontwikkeling

Bijlage 2

Reserveer deze data nu alvast in je agenda en geef je op als 
geïnteresseerde via info@korczak.nl



Bijlage 3 

Ik ben ook een mens 
!
In februari 2016 verschijnt een nieuw boek van de hand van ons oud-

bestuurslid Joop Berding: ‘Ik ben ook een mens’. Opvoeding en 

onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt.  !
De vraag naar het mens-zijn van het kind houdt filosofen, pedagogen 

en opvoeders al eeuwen bezig. Is een kind al een mens of moet het 

er nog een worden? En wat betekent het antwoord op deze vraag 

voor wat we in de opvoeding en in het onderwijs aan het doen zijn? 

In dit boek brengt Joop Berding de prikkelende gedachten van drie 

denkers, deels ook zelf actief als opvoeder en leraar, voor het 

voetlicht. 

Janusz Korczak is beroemd geworden door zijn werk in het weeshuis 

in Warschau. Voor hem is het kind al een mens en we moeten het in al zijn eigenheid aanvaarden en 

respecteren. Korczaks experiment met zelfbestuur door kinderen is een nog altijd intrigerend 

voorbeeld van het serieus nemen van kinderen en een bron van inspiratie voor de participatie van 

kinderen en jongeren. 

De Amerikaanse filosoof John Dewey werkte in Chicago in zijn experimentele lagere school aan 

nieuwe werkvormen en leerinhouden. Voor hem is het kind een actief wezen, steeds op zoek naar 

nieuwe ervaringen. In een voortdurende interactie met de omgeving nemen zijn kennis en 

handelingsmogelijkheden steeds toe. Ook voor Dewey is de participatie van kinderen, als 

toekomstige burgers, een centraal punt. !
Voor Hannah Arendt, ten slotte, gaat het in de opvoeding en in het onderwijs om het inleiden van 

kinderen in de wereld. Zij maakt, anders dan de eerdergenoemde denkers, een scherp onderscheid 

tussen politiek en opvoeding. Arendt plaatst kritische vraagtekens bij het overvragen van het 

onderwijs dat zij vooral als een tussenruimte en –tijd beschouwt. !
Culemborg: Uitgeverij Phronese (zie http://www.uitgeverijphronese. nl/?p=175) 

!
!
!
!
!
 

!



Bijlage 4: Bestelformulier 

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 bestelde 
producten z.s.m. 

!

Op de website  (www.korczak.nl ) onder webwinkel/literatuur vind je ook nog de titels van 
eerdere jaarboeken en andere uitgaven. Op verzoek kunnen wij die leveren. Zoek je iets als 
cadeautje voor het personeel van de school of een andere organisatie die zich met onderwijs of 
opvoeding bezig houdt of gewoon voor een familielid, een vriend of vriendin? De gedichtenboekjes 
van de Korczakstichting lenen zich hier uitstekend voor!  Bij bestellingen van meerdere exemplaren 
zijn kortingen te verkrijgen! Informeer  dan eerst via info@korczak.nl. Opsturen naar Janusz 
Korczakstichting, Postbus 70048, 1007 KA Amsterdam  of mail naar info@korczak.nl

product prijs aantal bedrag

Korczakpostzegels A Logo Korczakstichting € 10,--

Korczakpostzegels B Standbeeld Korczak € 10,--

Jaarboek 2015: Het recht van het kind op leven en dood € 15,--

Jaarboek 2014: Daar heb je recht op € 12,50

Jaarboek 2013: Het recht van het kind te zijn zoals het is € 15,--

Jaarboek 2012: Het verlangen naar een betere wereld € 12,50

J. Korczak, Hoe houd je van een kind  (vert. R. Görtzen) € 24,50

J. Korczak, Republiek der kinderen (vert. R. Görtzen) € 24,95

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

€ 17,50

Brochure: Korczak en de Kinderopvang € 2,50

Brochure: Korczak, inspirator voor het Primair Onderwijs € 2,50

A. de Bruin, Je moet toch wat als je klein bent (gedichten 
n.a.v. uitspraken van Korczak)

€ 9,95

A. de Bruin, Fokus: gedichten over kinderen en onderwijs € 5,--

A. de Bruin, Je bent er geweest € 10,--

porto- en administratiekosten (als U voor meer dan € 
24,-- bestelt, worden geen extra kosten berekend) 

€ 2,50

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

http://www.korczak.nl
mailto:info@korczak.nl
mailto:info@korczak.nl

