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Een jongen zei bij het verlaten van (het weeshuis)Dom Sierot: 
“Zonder dit tehuis had ik niet geweten dat er op deze wereld 
eerlijke mensen bestaan, die niet stelen. Had ik niet geweten 
dat men de waarheid kan spreken. Had ik niet geweten dat er 
op deze wereld rechtvaardige wetten zijn.” (UIT: J. Korczak, 
Dagboek - in het ghetto van Warschau) 

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)

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


Helaas…. 
Diverse activiteiten die we gepland hadden, kunnen helaas niet doorgaan…… 

Gelukkig kunnen we in dit digitale tijdperk als bestuur regelmatig overleggen en kunnen we nog 
steeds aan de slag met onze taak: het verspreiden van het gedachtegoed van Janusz Korczak en het 
opkomen voor de Rechten van het Kind! 

4 mei: Stilte op de Dam 
Op 4 mei hield actrice Laura van Dolron een eenzame herdenking op de Dam, waarbij Janusz 
Korczak een belangrijke plaats in nam:  
Zij plaatste het op Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=231556211489066 

Nash Dom-kamp gaat NIET door 
We hebben helaas moeten besluiten dat het Nash Dom-kamp dit jaar NIET door kan gaan. Heel 
jammer van al het werk dat al verzet was… maar vooral voor de kinderen. 
We hopen dat er spoedig weer een situatie zal ontstaan, waardoor we onze activiteiten met volle 
energie kunnen voortzetten, zodat we in 2021 weer een fantastisch kamp kunnen houden. 

Korczakprijs 2020 
Het lukt de jury van de Korczakprijs niet om in deze periode verschillende genomineerde organisaties 
te bezoeken. Het is nog niet zeker of het ons gaat lukken om de prijs dit jaar nog uit te reiken, maar 
zodra het mogelijk is, zullen we hier actie in ondernemen. 

Een musical 
In samenwerking met Uitgeverij Kwintessens zijn we bezig om een musical en bijbehorend 
lesprogramma te ontwikkelen over Korczak en de Rechten van het kind. Het wordt een z.g. eind-
musical voor groep 8 en we hopen dat dit in ieder geval in 2021 gerealiseerd kan worden. 
Als stichting investeren wij hier een behoorlijk bedrag in. Wij hopen dan ook dat u ons ook dit jaar 
met een mooie donatie wilt blijven steunen! 

Nieuwe leden/donateurs gevraagd! 
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en ontvangen geen structurele subsidie voor al onze activiteiten. 
Dat betekent dat wij volledig afhankelijk zijn van donaties van onze lid/donateurs en fondsen. 
U ontvangt een dezer dagen een brief van onze penningmeester hierover. 
Bent u al lid / donateur, dan hopen we ook nu weer op uw steun. Wellicht kunt u vrienden of 
bekenden ook lid/donateur maken? Bijvoorbeeld door iemand een lidmaatschap cadeau te doen: die 
ontvangt dan een welkomstboek van onze stichting!  
Bent u nog geen lid/donateur, dan hopen we dat u het wilt worden. We hebben uw steun hard 
nodig! U kunt zich aanmelden via info@korczak.nl of kijk op http://korczak.nl/stichting/category/
contact/ 
Zie bijlage 3: u kunt de desbetreffende pagina ook scannen en mailen naar info@korczak.nl 

Gedichten 
Dagelijks schrijft onze voorzitter Arie de Bruin tijdens de corona-periode een gedicht voor mensen in 
onderwijs en opvoeding, om te bemoedigen, te relativeren en te inspireren. 
In de bijlagen vind je enkele gedichten van de afgelopen periode. Wil je ook een dagelijkse mail 
ontvangen met de gedichten? Geef dit dan door via: ariecdebruin@kpnmail.nl 
Zie bijlage 1 
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UITSTEL….Tien lucifersdoosjes naar het verhaal van Janusz Korczak 
Niets is zeker op dit moment, maar we zijn druk bezig om te kijken of de voorstellingen van Amichai 
Pardo die hij in Nederland zou geven, alsnog in november kunnen plaatsvinden! 

75 Jaar Bevrijding 
Graag wijzen we u op de volgende activiteiten: 

* In het Onderwijsmuseum is de opening van de tentoonstelling “Nazi-
propaganda voor de Jeugd” uitgesteld. Zodra de situatie het toelaat zal de 
tentoonstelling te bezoeken zijn. Er zijn speciale (les)programma’s voor het 
onderwijs. Zie: https://www.onderwijsmuseum.nl/tentoonstelling/verwacht-
tentoonstelling-nazipropaganda-voor-de-jeugd-1933-1945 

* Het bekijken waard, wellicht ook als digitale les: “Ik ga op reis” een voorstelling 
voor en door kinderen over de Jodenvervolging in Rotterdam: https://
nieuwevormenvanoorlogsverhalen.nl/4mei/ 

Janusz Koczak, arts en kinderboekenschrijver 
In de Korczakiana-reeks is enige jaren geleden van de hand van René Görtzen dit bijzondere boek 
verschenen. In het eerste deel gaat de auteur als het ware in gesprek met Korczak. De antwoorden 
van Korczak ontleent René Görtzen aan de vele publicaties van en over Korczak. 
In de komende bulletins zullen we regelmatig een vraag/antwoord uit dit mooie boek opnemen. (zie 
bijlage 2) 

Boekentips 

1. Sabine Wassenberg, Kinderlogica, Uitg. Lemniscaat ISBN9789047709459 

Sabine Wassenberg is al tien jaar lang filosofiejuf op multiculturele 
basisscholen in Amsterdam-West. Ze praat met haar leerlingen over grote 
vragen en gaat taboes niet uit de weg. En wat blijkt? De logica van deze 
kinderen is vaak helderder en directer dan menig debat in de 
grotemensenwereld. Ze stelt zich open op en luistert echt naar wat iedereen 
te zeggen heeft, en daardoor leert ze veel over de denkbeelden van 
kinderen uit andere culturen. En ze wordt ook nog eens stevig aan het 
denken gezet over haar eigen westerse waarden.  
Kinderlogica is een eye-opener voor iedereen die geïnteresseerd in de 
toekomst van onze (multiculturele) samenleving - en wie is dat niet? 
'Eigenlijk kunnen we niets weten. We dénken het allemaal!’ (Manal, 12 jaar) 

Agenda 

….. helaas nog leeg ….. 

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) 2020 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin. 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Bijlage 1 Gedichten 

Tijdens de corona-periode schrijft Arie de Bruin dagelijks een gedicht en stuurt dit naar mensen die 
werkzaam zijn in onderwijs en opvoeding en plaatst het op LinkedIN. Hier enkele gedichten. 
Wil je ook dagelijks een gedicht ontvangen, geef je mailadres dan door aan ariecdebruin@kpnmail.nl 

Vier 

Een feestmuts met een grote vier: 
je mag naar school… op papier 

vier kaarsjes worden uitgeblazen  
er komt een nieuwe levensfase 

je hebt de nachtjes afgeteld 
maar dan wordt er door school gebeld 

vandaag heeft mama het verteld: 
de grote dag wordt uitgesteld 

je bent wel groot en goed ontwikkeld 
maar het is nu te ingewikkeld 

hoe kan het nou dat vier geen vier is 
mama zegt: dat komt door ’t virus 

de feestmuts met die mooie vier 
gaat nu bij het oud papier 

je kan voorlopig nog niet komen 
je moet nog even verder dromen. 

2 mei 2020 

Achterstand 

Als je gewoon bent blijven groeien 
toen je niet op school mocht zijn, 
hoe kan je dan ‘achter’ lopen 
achter wat of welke lijn? 

Je hebt vreselijk veel geleerd 
allemaal op eigen kracht, 
en je deed thuis heus niet altijd 
wat er van jou werd verwacht 

je hebt op de stoep getekend 
je hebt gepuzzeld en gespeeld 
het aantal uren uitgerekend 
dat jij je niet hebt verveeld 

je weet nu dat de wereld 
morgen ook weer anders kan, 
dat je met wat minder drukte 
heel gelukkig leven kan. 

Ook al heb je flink gebikkeld 
ook al deed je goed je best, 
al heb je je snel ontwikkeld, 
…je loopt achter op de TEST! 

30 april 2020 
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Blauwe vogel 

Ineens zijn er miljarden 
dat kan zomaar geregeld 
als op onze apenrots 
de nationale trots 
gered moet worden  
voordat die wordt omgekegeld 

maar al die mensen samen 
waar we ons voor schamen 
zand erover 
kinderen op Moria, mensen in de knel, 
daar hebben we het niet over 
dat zien we later wel 
eerst vliegen naar de hemel 
niet denken aan de hel 

ik gun die blauwe vogel 
een mooi en prachtig leven, 
maar haal dan eerst 
die kinderen nog even. 

26 april 2020 
Kijk op: https://dagboekuitmoria.com

Vrij 

Ze denkt terug  
aan driekwart eeuw geleden 
zij danste met de jongens 
want het was eindelijk vrede 
ze waren vrij 
na jaren onderduik 
kon zij gewoon op straat 
vanachter ’t kelderluik 

het voelde vreemd 
een onbestemd verlangen 
naar vader en haar moeder 
ze zag de bui al hangen. 

Nu vele jaren later 
zit zij achter het glas 
ze voelt zich weer gevangen 
een beetje hoe het was 

ze hoeft niet bang te zijn 
ze komen haar niet halen 
in vrijheid kan ze in haar kamertje 
iedere dag verdwalen. 

5 mei 2020 
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Bijlage 2: “Korczak als arts” 

UIT: R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver 
(Uitgave SWP Amsterdam, 2017) 

Auteur: Gaf u, behalve de weegschaal, ook aan zogende moeders 
informatie over hoe er borstvoeding gegeven moest worden en hoe 
vaak per etmaal? 

Korczak: “Ook dat. Zuigelingen moet je niet te vaak voeden - in 
één etmaal hooguit vijf tot zeven keer en even zo vaak dient het 
kind meteen daarna gewogen te worden. Zelfs in het eerste 
decennium van de eeuw was hier en daar nog het voorschrift van 
toepassing zuigelingen elke drie uur tien minuten lang aan de borst 
te leggen. Stompzinnig gewoon. 

Ook ben ik er op tegen als louter de klok bepaalt wanneer er gevoed moet worden. Ik had 
natuurlijk voor ouders en vooral voor moeders een lief boekje vol goede raad en 
aanwijzingen kunnen samenstellen. Net als op pedagogisch terrein ben ik echter tot de 
conclusie gekomen dat een kritiekloze toepassing van welk voorschrift dan ook zou leiden 
tot absurde toestanden. Voorschriften maken passief, zowel op medisch als op pedagogisch 
terrein. In het verlengde hiervan mijn kanttekening: zelfs een weegschaal kan een tiran 
worden als je het hele groeiproces wil schematiseren. Ideale grafieken over het kinderlijke 
rijpingsproces bestaan nou eenmaal niet! 

(mede gebaseerd op J.Korczak, Hoe houd je van een kind)  



Bijlage 3 

Als welkomstgeschenk ontvangt men “Vergeet het kind niet, als je de 
wereld wilt verbeteren” een boekje met columns en gedichten gebaseerd 
op citaten van Korczak.

Inspiratie… dat heeft iedere opvoeder nodig!

Daarom meld ik aan als lid/donateur van de Janusz Korczakstichting 

0 mijzelf 

0 ik geef een lidmaatschap cadeau aan 
(aankruisen wat van toepassing is) 

Naam  : 

Adres  : 

Postcode  : 

Woonplaats : 

Emailadres  : 

Ik doneer jaarlijks een bedrag van: € ……  (min. € 25,-- , € 15,-- voor studenten). 
Bedrag overmaken op NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting te 
Amsterdam (o.v.v. lidmaatschap / cadeau lidmaatschap 
Geeft u een lidmaatschap cadeau aan een ander, dan geldt dit voor één jaar. De 
ontvanger kan zelf beslissen of hij de stichting blijft steunen. 


