
Digi Korczak Bulletin jrg. 6 nr. 4  oktober 2019 

“Op verstandelijk terrein in het kind op z’n minst onze gelijke, 
hem ontbreekt slechts ervaring. Daarom is de volwassene zo 
vaak een kind en het kind als een volwassene” 

(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 Conferentie 
Op zaterdag 9 november wordt in het Kinderrechtenhuis te Leiden (Hoogelandsekerkgracht 
17b) een Korczak Conferentie gehouden. Thema: “Moeten we dan alles goedvinden?” Een uitspraak 

van Korczak waarin hij het dilemma van 
vrijheid en grenzen stellen centraal stelt. 
Tijdens deze conferentie komt het thema op 
vele manieren aan de orde: Daisy Mertens 
(leraar van het Jaar 2016, finaliste Global 
Teacher Award 2019) laat zien hoe zij met de 
kinderen in haar klas werkt. 
Kindercorrespondent Tako Rietveld gaat in 
gesprek met jongeren die staken voor het 
klimaat, Jonas Deitert uit Berlijn toont ons 
hoe kinderparticipatie daar vorm krijgt, 
Mieke Vollenhoven vraagt zich af: ‘Waar 
houdt de leraar op? En waar begint hij?’ Er 
zijn workshops en activiteiten en het 
Jaarboek 2019, waarin het thema diepgaand 
aan de orde komt, wordt gepresenteerd. 
Hierin staan artikelen en verhalen van o.m. 

Luc Stevens en Jacques Vriens. 
Aanmelden kan via: info@korczak.nl 
Zie voor meer informatie: bijlage 2 
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Dertig jaar Kinderrechtenverdrag: 20 november 2019 
Op 20 november 1989 werd de Universele Verklaring voor de Rechten van het Kind aangenomen 
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dit jaar wordt het dertigjarige jubileum 
gevierd. Op vele plaatsen in de wereld zal hier aandacht aan geschonken worden. 
Hier kunt u de tekst van het verdrag downloaden:  
https://www.defenceforchildren.nl/media/1506/20170508_dc_kr-boekje_web.pdf 
Hoewel vrijwel alle landen in de wereld het verdrag geratificeerd hebben, is er nog heel wat te doen 
eer alle kinderen in deze wereld gerespecteerd worden en veilig kunnen opgroeien. De VS is het 
enige land dat het verdrag nog steeds niet heeft geratificeerd! Lees het volgende rapport: https://
child-rights-now.org 

Afscheid Lodewijk Galenkamp 
Tijdens de bestuursvergadering van 9 september jl. hebben we afscheid genomen van ons 
bestuurslid Lodewijk Galenkamp. Hij ging als jongere mee naar de Nash Dom kampen in Rusland en 
is vervolgens jarenlang actief geweest binnen onze stichting: als bestuurslid, en hij zette zich vele 
jaren actief in als leiding in het Nederlandse Nash Dom kamp. Lodewijk heeft nu afscheid genomen 
als bestuurslid, maar zal zeker betrokken blijven bij de activiteiten van de Janusz Korczak Stichting.  
Wij bedanken hem hartelijk voor zijn inzet in al die jaren. 

Op bezoek bij Instituto Anchieta Grajau 
Eind augustus 2019 was Theo Cappon in de gelegenheid bovenstaand project, dat door de 
Nederlandse Korczakstichting wordt ondersteund, te bezoeken. Het ligt in één van de grootste 
favela’s van Sao Paulo (21 milj. inw). Mede door een subsidie van het Aelbrechtsfonds zijn er 
fantastische ontwikkelingen. Voor een verslag: zie bijlage 3. 

Tentoonstelling in synagoge van Meerssen 
Op zondag 15 september 2019 vond de vernissage plaats van de expositie van Isaac Celnikier in de 
Synagoge te Meerssen met als titel ‘Gekrast in metaal. mijn herinneringen aan WO II.’                       
‘De expositie bestaat uit 24 zwart wit gravures die de verschrikkingen weergeven van de holocaust.         
In een volle synagoge heeft Camille Oostwegel, Honorair Consul van Frankrijk in het bijzijn van de 
weduwe van Isaac Celnikier, Anne Szulmajster-Celnikier, de tentoonstelling geopend.                                                                                                                                                             
Namens de Korczakstichting sprak Theo Cappon en namens de Stichting Synagoge Meerssen voerde 
Ger Kockelkorn het woord. 

Bijpassende muziek werd verzorgd door 
Sofia Shapiro piano en Rauf Berman viool. 
Voor verdere info rond deze bijzondere 
expositie willen we gaarne verwijzen naar 
het uitgebreide artikel in dagblad De 
Limburger van zaterdag 14 september 
2019, waarin heel duidelijk de link wordt 
gelegd tussen Isaac Celnikier en Korczak.                                                     
Zie bijlage 4 
                                                      
De expositie werd mede mogelijk gemaakt 
door de provincie Limburg vanwege 75 
jaar Bevrijding Limburg WO II. 
Isaac Celnikier is een voormalige pupil uit 
het weeshuis van Korczak. Hij overleefde 
op wonderbaarlijke wijze de Holocaust en 

De Holocaust (Isaac Celniker)
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werd na de oorlog een beroemd kunstenaar. Hij heeft veel werk gemaakt waarin de Holocaust en ook 
Janusz Korczak een grote rol spelen. 
Er zijn ruim vijfhonderd bezoekers geweest, een record aantal voor de korte periode waarin de 
tentoonstelling geopend was. (t/m 29 sept. jl.) 

Partnerdag Alliance for Childhood 
 
Tijdens de partner-dag van Alliance for Childhood die 
op 3 september jl. in Brussel werd gehouden, hebben 
de verschillende organisaties die aangesloten zijn bij 
de Allliance een presentatie gegeven over hun 
activiteiten. Helma Brouwers en Olga Middendorp 
hebben verteld over het werk van de Nederlandse 

Janusz Korczak Stichting en over het werk van de IKA (International Korczak Association).  Helma en 
Olga vertegenwoordigen onze stichting in the Alliance for Childhood, een Europees netwerk van 
organisaties die zich inzetten voor de rechten van het kind in Europa. De Alliance adviseert o.m. het 
Europese parlement inzake kinderrechten. 

Onderwijsavonden NIVOZ 
Ook in dit cursusjaar organiseert NIVOZ bijzondere Onderwijsavonden. 
Thema is: De grote wereld en de kleine wereld. Naar een pedagogiek van 
de hoop. 
Onderwijs staat in de wereld van nu en bereidt, in haar kleine wereld, 

leerlingen voor op de wereld van morgen. In het jaarthema willen we verkennen hoe we van deze 
kleine wereld een wereld van hoop en optimisme kunnen maken. 
Het begrip Pedagogiek van de hoop is door Micha de Winter in 2017 - bij zijn afscheidsrede van de 
Universiteit Utrecht - opnieuw geagendeerd. Het vindt zijn oorsprong in het werk van de pedagoge 
Lea Dasberg. Micha de Winter is de spreker op donderdag 14 november. De Winter - emeritus 
hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken, ook lid van het Comité van Aanbeveling van 
de Korczak Stichting - biedt concrete alternatieven voor de groeiende opvoedingsverlegenheid in 
een meer en meer sociaal versplinterde en gesegregeerde samenleving. Hoe kunnen scholen zich 
verbinden met een pedagogische Civil Society’? 
Zie voor meer info: https://nivoz.nl/nl/eerste-onderwijsavond-met-trudy-dehue 

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. Wilt u de tentoonstelling lenen, neem dan contact op met info@korczak.nl 
Heel geschikt om bijvoorbeeld een periode in de hal van een pabo of andere opleidingsschool te 
plaatsen.  
U kunt de tentoonstelling tijden de Korczak conferentie van 9 november bezichtigen. 
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Die ene patient 
In de Volkskrant staat regelmatig een kort verhaal van een medicus die vertelt over die ene patiënt 
die zijn of haar kijk op het vak veranderde. Op 12 juli stond hier het verhaal van kinderarts Hugo 
Heymans, lid van het Comité van Aanbeveling van onze stichting. “Elke avond langs bij een zieke 
kleuter om haar welterusten te wensen” luidt de titel van zijn indrukwekkende verhaal. (zie bijlage 5) 

Vooraankondiging 
Op maandag 30 maart (aanvang 19.00 u.) geeft de Israëlische acteur Amichao 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.  
Reserveer de datum!  

Agenda 

- 28 oktober 2019: bestuursvergadering in Amsterdam 

- 9 november 2019: Korczakconferentie Kinderrechtenhuis Leiden 

- 14 november 2019: Onderwijsavond NIVOZ met Micha de Winter 

- 16 november 2019: trainingsdag voor vrijwilligers De Vrolijkheid 

- 20 november 2019: Internationale dag van de rechten van het kind (Viering 30 jaar) 

- 20 november 2019: gastcollege Inholland pabo Dordrecht 

- 26 - 28 november 2019: Internationale Korczak Conferentie Tel Aviv 

- 29 november 2019: Official opening of "The Korczak and Stefa Training Centre" in Tel Aviv 

- 11 december 2019: gastcollege Fontys pabo ’s Hertogenbosch 

- 30 maart 2020: Voorstelling “Ten matchboxes… according to Janusz Korczak (aula Hogeschool 
Inholland Rotterdam) 

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. 



Bijlage 1  Elk kind heeft recht op zijn eigen dood.   

Een uitspraak van Janusz Korczak, de Joods-Poolse pedagoog die als directeur van een 
Joods weeshuis in Warschau in 1942 samen met tweehonderd kinderen en enkele 
begeleiders werd vergast in Treblinka. In eerste instantie zou men denken dat die uitspraak 
een protest was tegen de praktijken van de nazi’s, maar Korczak schreef dit al rond 1920, 
lang voordat er sprake was van massale deportaties en moordpartijen op Joodse en andere 
kinderen. 

Korczak is één van de belangrijkste grondleggers van de rechten van het kind. Hij 
formuleerde tijdens de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog zijn Magna Charta voor 
de rechten van het kind, waarin onder meer dit recht is opgenomen.  
Deze uitspraak was vooral paradoxaal bedoeld: een kind heeft recht op zijn eigen leven, en 
daarmee ook op zijn eigen dood. Bewust formuleerde hij het zo. Bij het leven hoort immers 
de dood. Hij verzette zich tegen een pedagogiek waarin kinderen gezien worden als onaffe, 
onmondige wezens die nog mens moeten worden. Een kind is een volwaardig mens en 
verdient als zodanig alle respect en rechten. Met alle goede bedoelingen van ouders en 
andere opvoeders worden kinderen vaak tot object gemaakt in plaats van het subject dat zij 
zijn. Er wordt voor hen beslist en vele risico’s worden weggehaald bij het kind. “Uit angst 
voor de dood van het kind, ontnemen we hem het leven”, schrijft hij in zijn beroemde boek 
Hoe houd je van een kind. 
Als kinderarts werd hij zeer regelmatig geconfronteerd met het lijden van ernstig zieke 
kinderen en hij verwonderde zich over de soms verrassend zorgvuldige manier waarop 
kinderen over hun eigen dood konden spreken. In zijn dagboek schrijft hij: “Euthanasie, het 
mag niet. Maar we mogen er toch wel over praten!” 
In een tijd dat actieve levensbeëindiging ook voor volwassenen nog onbespreekbaar was, 
pleitte hij al voor het recht van elk mens en dus ook van elk kind op een waardig sterven, 
het recht op je eigen dood. 

Des te opmerkelijker is het dat wij anno 2019 deze discussie nog steeds voeren als het om 
kinderen tot 12 jaar gaat. Voor volwassenen hebben wij een en ander geregeld en voor 
baby’s tot 1 jaar en voor kinderen vanaf 12 jaar gelden wel weer aparte regels. Maar 
kinderen tot 12 jaar zijn van alle vormen van actieve levensbeëindiging uitgesloten, zelfs bij 
uitzichtloos en ondraaglijk lijden. 
Waarom heeft de wetgever hier een uitzondering gemaakt? Waarschijnlijk met het argument 
dat kinderen tot die leeftijd nog wilsonbekwaam zouden zijn. Ook bij andere medische 
handelingen geldt dit. In de WGBO (Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst) staat o.m.: Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de 
ouders/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht 
op informatie. De arts moet de voorlichting afstemmen op het bevattingsvermogen van het 
kind. 
Euthanasie bij jonge kinderen tot 12 jaar is altijd onmogelijk. 
Waarom dit onderscheid? Omdat we in onze samenleving uitgaan van een kindbeeld, 
waarbij kinderen gezien worden als onvolledige mensen. Maar Korczak schrijft: “Er bestaan 
geen kinderen, het zijn mensen. Hun verstand heeft slechts een andere reikwijdte.” Een kind 



hoeft geen mens te worden, dat is het al. En het beschikt over alle eigenschappen die bij 
het mens-zijn horen: het kan denken, het kan voelen, en elk mens heeft de Ander nodig om 
mens te zijn. 
Kinderen hebben volwassenen nodig, zoals die hen ook nodig hebben om mens te kunnen 
zijn. Korczak: “Wie vraagt het kind om zijn mening en zijn instemming?” 
Er zijn vele mensen wilsonbekwaam, maar dat zit ‘m niet in een leeftijdsgrens. Elk mens 
heeft de ander nodig die hem met respect behandelt en zijn mening respecteert. 
In een artikel in NRC van 30 september jl. waarin de problematiek van euthanasie voor 
jonge kinderen aan de orde komt, staat “Kinderartsen blijken behoefte te hebben aan een 
regeling die actieve levensbeëindiging voor jonge kinderen mogelijk maakt”. Nee, niet die 
artsen maar kinderen hebben er behoefte aan, en zij hebben er recht op! 
In het genoemde artikel wordt gesproken over het belang van overleg met de ouders. 
“Ouders willen dat hun kind waardig sterft. Dat is het enige wat ze nog voor hun kind 
kunnen doen.” Natuurlijk willen ouders dat, maar het gaat er ook om wat het kind wil! We 
zullen moeten leren om met de kinderen zelf te durven praten en naar hen te luisteren. 
Leeftijdsdiscriminatie is hier niet op zijn plaats. 
Om met Korczak te eindigen: ‘Children are not the people of tomorrow, but are people of 
today. They have a right to be taken seriously, and to be treated with tenderness and 
respect’.  

Arie de Bruin 



Bijlage 2 

 

De Janusz Korczak Stichting organiseert op zaterdag 9 november a.s. een conferentie in het 
Kinderrechtenhuis te Leiden, bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in leven en werken 
met kinderen, hun rechten en wat zij te zeggen hebben. 

Korczak benadrukt als geen ander dat kinderen vol-waardige mensen zijn en als zodanig 
respect verdienen en serieus genomen moeten worden. Maar het dilemma van vrijheid 
geven en grenzen stellen zal iedere opvoeder en ieder kind herkennen. Moeten we dan 

Korczakconferentie 
Zaterdag 9 nov.  2019 
10.00 - 16.30 u. 
Kinderrechtenhuis 
Hooglandsekerkgracht 
17b, 2312 HS Leiden 

"De volgende dag, tijdens een gesprek in 
het bos, heb ik voor het eerst niet tègen 
de kinderen, maar mèt de kinderen 
gesproken.” 

(UIT: J. Korczak, Hoe houd je van een kind)

Korczakconferentie

Janusz Korczak Stichting 

www.korczak.nl 

info@korczak.nl 

http://www.korczak.nl
http://www.korczak.nl


alles goedvinden? Nooit en te nimmer! zegt Korczak. 
Maar ja, hoe dan wel? En moeten kinderen dan maar 
alles goedvinden wat hun opvoeders doen? 

Tijdens deze conferentie komt het thema op vele 
manieren aan de orde: Daisy Mertens (leraar van het Jaar 
2016, finaliste Global Teacher Award 2019) laat zien hoe 
zij met de kinderen in haar klas werkt. 

Kindercorrespondent Tako Rietveld gaat in gesprek met 
jongeren die staken voor het klimaat, Jonas Deitert uit 
Berlijn toont ons hoe kinder-participatie daar vorm krijgt, 
Mieke Vollenhoven vraagt zich af: ‘Waar houdt de leraar 
op? En waar begint hij?’ Er zijn workshops en activiteiten 
en het Jaarboek 2019, waarin het thema diepgaand aan 
de orde komt, wordt gepresenteerd. Hierin staan 
artikelen en verhalen van o.m. Luc Stevens en Jacques 
Vriens. Iedere deelnemer ontvangt na afloop dit 
prachtige boek.  

Ook zal op deze dag de Janusz Korczak Scriptieprijs  
2019 worden uitgereikt.  

Ten slotte zorgt Klezbez ervoor dat de dag op 
swingende wijze met inspirerende klezmer-muziek wordt 
afgesloten. 

"Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren" 

Janusz Korczak

Entree: € 25,— (lid/donateurs); € 40,— (niet-leden); € 20,— (studenten).  
Prijzen zijn inclusief koffie/thee en lunch;  u ontvangt tevens het boek “Moeten we dan alles 
goedvinden?” (winkelwaarde € 19,95). 

U kunt zich aanmelden via de mail: info@korczak.nl  
Vermeld daarbij „Aanmelding Korczakconferentie 2019” en uw naam, adres, mailadres en lid/
geen lid/student. 

Als het verschuldigde bedrag is overgemaakt op rek.nummer: NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v. 
Janusz Korczak Stichting te Amsterdam (o.v.v. Korczakconferentie 2019), ontvangt u per mail het 
toegangsbewijs en een volledig programma-overzicht.



Bijlage 3 Bezoek aan “ Projeto Anchieta Grajau” in Sao Paulo 

Eind augustus 2019 was ik in de gelegenheid bovenstaand project, dat door de Nederlandse 
Korczakstichting wordt ondersteund, te bezoeken in één van de grootste favela’s ( sloppenwijken) 
van de megastad Sao Paulo ( 21 milj.inw)  
Onze Korczak vrienden hebben achttien jaar geleden daar een plek gecreëerd waar elke dag jonge 
kinderen en tieners  kunnen spelen en sporten, volwassenen ontmoeten, vaardigheden kunnen 
leren zoals taal, pc-gebruik, wiskunde of telen van gewassen etc. Zij krijgen ook een goede maaltijd 
en kunnen vertrouwelijke gesprekken voeren met de groepsleiding. 
 

Het is een project beoogt deze 
kwetsbare jongeren uit handen van 
de criminaliteit te houden. De 
leiding van het project zoekt bij 
bedrijven en instellingen een 
eenvoudige stageplek zodat ze 
werkervaring kunnen opdoen.  
In deze sloppenwijk is nauwelijks 
onderwijs en in de meeste gevallen 
van een erbarmelijk laag niveau. 
Vaak komen de onderwijzers niet 
opdagen.  
Dankzij een subsidiebedrag van het 
Aelbrechtsfonds kon Celso Garbarz, 
de leider van het project, vorig jaar 
maandenlang twee vakdocenten 

aanstellen die de jongeren taal en wiskundeondersteuning boden maar ook muzieklessen 
verzorgden. Ook was men nu in staat om een goede training voor alle groepsbegeleiders aan te 
bieden. Tot slot was er nog geld beschikbaar voor het aanschaffen van kinder- en jeugdliteratuur 
voor hun eenvoudige bibliotheek. 

Elke keer als ik deze plek bezoek raak ik onder de indruk van hun grote gedrevenheid en vooral de 
liefde voor deze kwetsbare kinderen. Ik kon een aantal activiteiten met de kinderen bijwonen en 
zag het enthousiasme en het plezier bij de jongste maar evengoed bij de oudste deelnemers.  
Ook deze keer ben ik met een 
begeleider door de sloppenwijk 
gelopen en heb ik de 
onvoorstelbare  armoede en 
ranzige troep gezien. Maar er is 
nieuwe hoop. Enkele firma’s en de 
deelgemeente Grajau gaan het 
project verder ondersteunen. Drie 
maanden geleden is een kleine 
polikliniek geopend voor de wijk en 
er zijn serieuze plannen om naast 
het project een basisschool te 
openen. De naam wordt: Janusz 
Korczak School.  

Woonomgeving van de 
kinderen in de favela

Instituto Anchieta Grajau



 

Wij  (de Nederlandse vrijwilligers van de 
Janusz Korczak Stichting) zullen dan 
ondersteuning geven bij de pedagogische 
training van de nieuwe leerkrachten en 
vrijwilligers, zodat ieder voldoende kennis en 
competenties ontwikkelt om het 
gedachtegoed van Janusz Korczak in hun 
praktijk vorm te geven. 

Theo Cappon  

 

Hier geen geweld!



Bijlage 4  Artikel uit dagblad De Limburger van 14 september 2019 

EXPOSITIE ISAAC CELNIKIER 
Ooggetuige van de hel in synagoge 

Hij overleefde het getto van Bialystok en Auschwitz-Birkenau, werd door de Amerikanen 
nog net levend tussen de lijken gevonden. Gravures van de Pools/Parijse kunstenaar Isaac 
Celnikier zijn nu te zien in de synagoge van Meerssen. 

Het was toeval, die leuke ontmoeting. Op de stoep voor de synagoge was hij een 
Parisienne tegen het lijf gelopen, op bezoek bij kennissen in Meerssen. Anne Szulmajster 
had enthousiast gereageerd toen Ger Kockelkorn vroeg of ze misschien de synagoge wilde 
zien; de sleutels had hij immers altijd op zak. Hij wist niet dat zij de weduwe was van de 
beroemde kunstenaar Isaac Celnikier. „Ik had eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord.” 
Als gevolg van de toevallige ontmoeting start zondag in de synagoge de expositie Gekrast 
in metaal. „Ik heb er zelf ‘gekrast in de ziel’ aan toegevoegd”, zucht Kockelkorn. 

Het zijn indringende beelden van de Holocaust. Grimmig, duister, diabolisch. De titels van 
de kunstwerken zijn huiveringwekkend. Wanhoop. Bloedbad van 18 juni 1941. Scheren/
brandmerken. Alles ausziehen! „Het is een ooggetuigenverslag. Wat we hier zien, zou je de 
hel kunnen noemen. Het zijn soms levende lijken, met de uitstraling van ‘transparante 
engelen’. Het heeft bijna iets hemels, met hier en daar toch die menselijkheid die erin zit.” 



Dodentransport 
Isaac Celnikier (1939-2011) werd geboren in Warschau. Na de bezetting door de Duitsers 
vluchtte hij naar de stad Bialystok, waar de nazi’s vreselijk huishielden. Van de meer dan 
50.000 joden in het getto overleefden slechts een paar honderd de oorlog. Celnikier kwam 
terecht in Auschwitz-Birkenau. Op dodentransport richting Mauthausen werd de trein 
beschoten door Amerikaanse vliegtuigen en kreeg hij een kogel in zijn been. Hij slaagde 
erin om zich op een vrachtwagen met stervenden te hijsen; drie dagen later vonden de 
Amerikanen hem hier levend tussen de lijken. 
Het duurde jaren voordat hij na de oorlog zijn ervaringen in zijn kunst kon verbeelden. Hij 
realiseerde zich dat de heftige afbeeldingen in zijn kunstwerken soms niet te bevatten zijn. 
Over zijn werk zei hij ooit: „De stomme taal van een streep – als hij al het reëel beleefde kan 
overbrengen – vraagt soms om begeleiding van het woord. Niet om het werk uit te leggen, 
maar om te proberen een werkelijkheid af te bakenen die blijkbaar als het om genocide 
gaat niet altijd uit te leggen is.” 
Isaac Celnikier was een pupil van de Poolse pedagoog Janusz Korczak en woonde jaren in 
diens weeshuis. Korczak weigerde tijdens de oorlog afstand te nemen van ‘zijn’ kinderen en 
eindigde samen met ze in de gaskamers van Treblinka. Korczaks gedachtegoed kreeg na de 
oorlog wereldwijd erkenning; hij wordt gezien als een van de grondleggers van de 
universele rechten van het kind. Hans Notten uit Meerssen heeft altijd in de jeugdzorg 
gewerkt en is lid van de landelijke stichting Janusz Korczak; hij was het bij wie de weduwe 
van Isaac Celnikier op bezoek was in Meerssen. „Ik ben in Celnikiers atelier geweest in 
Parijs. Prachtige hoge ruimte, mooi licht met dat indringende werk. Heel indrukwekkend.” 
Notten en Kockelkorn zijn blij met de expositie in deze tijd dat de bevrijding 75 jaar 
geleden overal wordt herdacht. Als enig tegenwicht aan alle vrolijke vieringen. „Want wie 
Tweede Wereldoorlog zegt, kan niet anders dan denken aan de Holocaust.” 

Moordpartij. 
Van de joden die niet thuiskwamen, 
werd destijds gezegd dat ze ‘op 
transport waren gesteld en niet 
teruggekeerd’. Kockelkorn: „Zo’n 
verschrikkelijke cleane formulering, 
alsof ze op vakantie waren geweest! 
Terwijl het natuurlijk een 
verschrikkelijke moordpartij was.” Het 
werk van Celnikier zegt expliciet nie 
wieder. Kockelkorn: „Het beeld van de 
bevrijding is: feest, dansende mensen, 
kauwgum, nylons die uitgedeeld 
worden, meisjes die op charmante 
Amerikanen afrennen. Het was het 
einde van een vreselijke periode. Maar 

eigenlijk was de dag van de bevrijding ook een dag van treurnis.” 

‘Gekrast in de ziel’ is te zien van 19 tot en met 22 september en van 26 tot en met 29 
september tussen 12.00 en 18.00 uur. Kuileneindestraat 22A in Meerssen. 
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DIE ENE PATIËNT KINDERARTS HUGO HEYMANS

Elke avond langs bij een zieke kleuter 
om haar welterusten te wensen
Medische experts over de patiënt die hun kijk op het vak 
veranderde. Deze week: kinderarts Hugo Heymans (72).

‘Ze was ver van huis en helemaal alleen in ons ziekenhuis. Een keer per 
week kwamen haar ouders uit Drenthe naar 
Amsterdam om haar op te zoeken, de rest van 
de tijd lag ze op een eenpersoonskamertje, 
een kleuter nog, ik zie haar zo voor me. Ze had 
een ernstige ziekte waardoor haar lever geen 
galzuren kon uitscheiden en dat veroorzaakte 
heftige aanvallen waarbij ze geel werd en 
enorme jeuk kreeg. Ze vermagerde, er kwam 
een hele rits aan medische problemen bij.  

‘Ik was nog in opleiding tot kinderarts, zij was mijn 
patiëntje en ik raakte aan haar gehecht. Ik woonde vlak bij het ziekenhuis en elke avond 
ging ik even langs om haar welterusten te zeggen. Op vakantie moest ik ’s avonds bellen, 
anders wilde ze niet slapen. Ze vertelde aan iedereen dat ze een vader, een moeder en een 
broertje had, én Hugo. Voor haar was ik onderdeel van het gezin geworden. 
‘En toen werd ze op een dag ontzettend ziek. En ik herinner me als de dag van gisteren dat 
ik naast haar bed stond en opeens wist: o God, ze gaat dood. Ik ben naar de kamer van de 
professor gerend, heb zijn deur open gegooid en ben daar in huilen uitgebarsten. Hij was 
aan het vergaderen, er zaten allemaal mannen in pak, de raad van toezicht van het 
academisch ziekenhuis was op bezoek. Ik ging ervan uit dat ik met mijn gedrag de 
hoogleraar in de problemen had gebracht maar hij stond op, sloeg een arm om me heen en 
liep met me terug naar de afdeling. Daar, aan haar bed zei hij: Ja ik zie het, ze gaat het niet 
halen. Diezelfde dag nog is ze overleden. 
‘Ik ben naar haar begrafenis gegaan, iets wat ik daarna in mijn lange loopbaan als kinderarts 
bijna nooit meer heb gedaan. Van die dag staat alles me na ruim veertig jaar nog bij. De 
hoofdverpleegkundige ging mee, samen reden we in de auto naar Drenthe. Naar het dorpje 
Westerbork, een plek waar ik angstige associaties bij had: daar hadden mijn ouders, broer 
en zus tijdens de oorlog gevangen gezeten voordat ze werden afgevoerd naar een 
concentratiekamp. We kwamen terecht in een café met een kleine toneelzaal. Ik weet nog 
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hoe ik bij binnenkomst door de vader van het meisje apart werd genomen: kom je nog even 
kijken, vroeg hij, we hebben het kistje nog open gelaten. Daar lag ze, naast het toneel, het 
meisje dat ik ruim een jaar lang iedere avond gedag had gezegd, voor wie ik vaak speciaal 
naar het ziekenhuis was gefietst. Ik had net zelf een dochter gekregen, en ik moest weer 
huilen. Ik zie me nog staan aan haar graf, onder een boom. We hebben een mooi plaatsje 
voor haar uitgezocht, zei haar vader en hij sloeg een arm om me heen. Het was bijna alsof 
hij mij moest troosten. 
‘Het verhaal van dit meisje heeft me gevormd als arts. In die tijd was je een goede dokter 
als je erin slaagde om je af te sluiten van je emoties. Maar ik geloof oprecht dat je dan je 
vak niet hebt begrepen. Geneeskunde is niet vrijblijvend, je moet je kunnen verplaatsen in 
een patiënt. 
‘Met de ouders heb ik na de begrafenis nog lang over hun dochter gepraat en ik hoop dat 
ze daar steun uit hebben gehaald. Ik was een van de weinigen die wist hoe haar laatste jaar 
eruit had gezien, die kon vertellen dat ze zich in het ziekenhuis veilig had gevoeld en dat 
niets haar had kunnen redden. Met hen in gedachten ben ik later, toen ik zelf kinderarts was, 
in december alle ouders gaan bellen van de kinderen die dat jaar waren overleden. Gewoon 
om te vragen: hoe gaat het? En ze het gevoel te geven dat ze alles hadden gedaan wat ze 
konden. Ik weet nu hoe cruciaal dat is. De dood van een kind is niet te verwerken, als arts 
moet je ouders helpen om verder te leven.’ 

Hugo Heymans is lid van het Comité van Aanbeveling van de Janusz Korczak Stichting 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