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“Ook grote mensen houden van mooi weer, maar zij denken 
erbij na, zij beredeneren het, terwijl wij het als het ware 
drinken!” (UIT: J. Korczak, Als ik weer klein ben, Warschau 1925, Amsterdam 1985) 

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/. 

Wiebelen 

Als je als kind het voorjaar weer voelt kriebelen 
ga je vanzelf wat zitten wiebelen 
dat gaat heel automatisch 
je stoeltje is te statisch 

gelukkig is er één kwartier 
dan klinken alle kelen 
en je geniet van frisse lucht 
mag je even buiten spelen 

daarna zit je weer heel lang stil 
en krijg je kriebel in je bil 
en voor je ’t weet een etiket 
dan word je dus apart gezet 

jij veroorzaakt te veel hinder 
jij fladdert als een vlinder 
dat past niet in ons schoolsysteem 
dus heb jij een probleem! 

arie de bruin 

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


Wat een wonder… 

Op 20 maart jl. werd Danique geboren, dochter van Kenneth Okorie en Maartje Bos. Maartje is al 
vele jaren actief lid van het Korczak bestuur. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen samen heel 
veel geluk! 

Korczak zei: Leven en dood…een mysterie: kind en oneindigheid, kind en eeuwigheid. 
In dezelfde week bereikte ons ook onderstaand bericht.  

Prof. Van Hulst overleden 

Op donderdag 22 maart jl. is op zeer hoge leeftijd (107!) 
prof. Van Hulst overleden.  
Van Hulst was een groot mens en een groot bewonderaar 
van Janusz Korczak. We kennen hem als directeur van de 
Hervormde Kweekschool, die in de oorlog gelegen was 
tegenover de "Hollandsche Schouwburg”, de plek waar de 
Duitsers alle Amsterdamse Joden verzamelden voordat ze 
op transport gingen naar Westerbork. Van Hulst heeft, 

samen met zijn collega's, meer dan zeshonderd Joodse 
kinderen uit de crêche, verbonden aan de Hollandse Schouwburg, gered en in veiligheid gebracht. 
In bijlage 2 vindt u een in memoriam over deze bijzondere mens, die ook veel voor onze Korczak 
Stichting heeft betekend. 

Tien jaar Nash Dom kamp in Nederland (herhaling)  

Van 11 t/m 17 augustus 2018 wordt er weer een Nash Dom kamp 
georganiseerd voor kinderen van 5 t/m 17 jaar. Dit keer voor de tiende keer: 
een prachtig jubileum dat we op bijzondere manier zullen vieren. 
Er kunnen nog kinderen worden aangemeld; zowel van ouders die het 
gemakkelijk kunnen betalen als van hen die dat niet zouden kunnen. Kent u 
kinderen die niet of nauwelijks op vakantie kunnen? Meld het ons. De kosten 
van de vakantie voor deze kinderen worden voor een groot deel gesponsord. 
Meer informatie op www.nashdom.nl en bijlage 3 

Regionale Korczak-avonden 

De volgende regionale avond in de regio Rijnmond wordt gehouden op maandag 4 juni a.s. in 
Dordrecht. Ook belangstelling? Meld je aan bij ariecdebruin@kpnmail.nl of via info@korczak.nl en 
geef daarbij door of je je wilt aansluiten bij de groep Dordrecht/Rotterdam of de groep Amsterdam. 
Wil je zelf in een andere regio ook Korczak-inspiratie avonden organiseren? Laat het ons weten. We 
helpen graag om het op te zetten. 

Bijzondere tentoonstelling in Parijs  

Op de zaterdag 31 maart ( "Stille Zaterdag") werd in Parijs een bijzondere tentoonstelling geopend. 

http://www.nashdom.nl
mailto:ariecdebruin@kpnmail.nl
mailto:info@korczak.nl


Het toonde de hoogtepunten uit het werk van de schilder Isaac Celnikier, die in de jaren 30 van de 
vorige eeuw als kind werd opgenomen in Korczaks weeshuis. Vlak voor de tweede wereldoorlog 
verliet hij het weeshuis omdat hij oud genoeg was om zelfstandig te leven. Hij overleefde de 
holocaust. Korczak heeft een bijzondere rol in zijn leven gespeeld. De tentoonstelling is tot 28 april te 
bezoeken in Bibliothèque Polonaise de Paris , 6 Quai d’Orléans, 75004 Paris. 
Zie uitgebreide informatie in bijlage 4. 

Korczakmiddag in Limburg 

Op woensdag 23 mei a.s. wordt in Maastricht een bijzondere middag gehouden die in het teken 
staat van Janusz Korczak. Locatie CNME Natuurtuinen, Drabbelstraat 7 te Maastricht. 
Uitgebreide informatie vindt u in bijlage 5 

Internationale Korczakconferentie in Seattle 

Van 23 t/m 25 augustus 2018 zal een internationale Korczakconferentie worden gehouden in Seattle. 
De organisatie is in handen van onze collega’s van de Korczak Foundation in Canada en de USA. Ook 
onze stichting zal meewerken aan de invulling van het programma en workshops verzorgen. Verdere 
informatie: http://korczakconference2018.com 
Tevens zal de jaarlijkse IKA-vergadering daar worden gehouden. Hier ontmoeten alle Korczak-
organisaties uit vele landen elkaar om programma’s uit te wisselen en elkaar te inspireren. 

   
World Teacher: elke leraar is een wereldburger 

Arie de Bruin, voorzitter van de Korczakstichting, werkt als vrijwilliger mee aan het Edukans-
programma World Teacher in Malawi. Hij verzorgt daar trainingen voor leerkrachten en schoolleiders 
en begeleidt een groep Nederlandse leerkrachten en pabo-studenten die twee weken gaan 
samenwerken met Malawiaanse collega’s.  
Via de stichting Edukans bestaat de mogelijkheid voor docenten en directieleden in basis- of 
voortgezet onderwijs en voor studenten van pabo's of lerarenopleidingen deel te nemen aan het 
programma World Teacher. Je wordt grondig voorbereid en deelt je kennis met collega’s in Afrika.  
Het programma voor leerkrachten en voor schoolleiders is officieel erkend als een zinvolle manier van 
nascholing; het is opgenomen in het Lerarenregister en het Schoolleidersregister voor PO. 
Belangstelling: geef je dan op via: https://www.edukans.nl/programma/world-teacher/ 

Boekentips 

1. Dromen met lef (Arie de Bruin en Willem de Vos, uitgave door stichting Vrienden van Givat 
Haviva) 
Een boekje met verhalen, gedichten en citaten over vrede en 
over kinderen. Givat Haviva is het oudste vredescentrum in 
Israël die Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact 
brengt en op die manier hoopt een steentje bij te kunnen 
dragen aan de broodnodige vrede in dit deel van de wereld. 
Het boekje bevat vele citaten van Janusz Korczak. Willem de 
Vos zocht verhalen bij die uitspraken en Arie de Bruin schreef er 
gedichten bij. De Nederlandse stichting Vrienden van Givat 
Haviva geeft dit boekje uit als sponsorproject voor het werk in 

http://korczakconference2018.com
https://www.edukans.nl/programma/world-teacher/


Israel, speciaal voor het project “Children teaching children”. Het is voor € 10,— te bestellen via 
www.givat-haviva.nl 

2. Geluk voor kinderen (door Leo Bormans ISBN 9789401421812) 
Een mooi boek met prachtige verhalen om samen met kinderen te lezen. Leo 
Bormans, auteur van het succesvolle The World Book of Happiness, schreef nu 
ook voorleesverhalen voor kinderen over de tien sleutels van geluk. Geluk voor 
kinderen is een speelse zoektocht naar oprecht geluk en een warm nest 

3. Ik zag twee apen wetenschapen (door Sabine Wassenberg en Maaike Merckens Bekkers) (ISBN 
9789491740350 ) 

In het onderwijs vertellen we leerlingen wat volgens de wetenschap 
waarheden zijn. Toch zijn die waarheden niet altijd helemaal zeker. Niet al 
te lang geleden geloofden ook wetenschappers dat de aarde plat was. En 
hedendaagse fysici begrijpen niet hoe het precies zit met de kleinste 
materiedeeltjes of wat er aan het einde van het universum is. Wanneer is 
een theorie precies waar? Zullen we ooit alles weten? Zijn er grenzen aan 
de wetenschap? Mooie vragen om met kinderen (vanaf ong. 10 jaar)  te 
filosoferen. Diverse voorbeelden en lessen om met kinderen filosofische 
gesprekken te voeren. 

Agenda 

- 11 mei 2018: medewerking aan studiedag Kinderopvang ZON te Delft 

- 16 mei 2018: medewerking samenwerkingsverband ZOUT te Zeist 

- 23 mei: Korczakmiddag in Maastricht 

- 23 mei: gastcollege ROC te Veenendaal 

- 25 mei: gastcollege MBO Rijnland Alphen ad Rijn 

- 28 mei: bestuursvergadering 

- 1 juni: gastcollege MBO Rijnland Alphen ad Rijn 

- 4 juni: Korczakkring in Dordrecht 

- 6 juni: uitreiking Awards Raad van Kinderen (Missing Chapter Foundation) 

- 9 juni: afronding Ghana Project 

- 9 juni: stichting Kreda, workshop, Den Haag 

- 30 juni: bestuursdag in Heerlen 

- 11 t/m 17 aug. 2018: Nash Dom vakantiekamp 

- 23 t/m 25 aug: Internationale Korczak conferentie Seattle 

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) 2018 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin 

http://www.givat-haviva.nl


Bijlage 1 Column door Paul Boersma 

Het telefoontje 

"Krijg de kanker." 
De leraar wordt niet ontzien. Het komt er met evenveel gemak uit als de woede oprecht is. 
Woede? Ach kom, als je er op let hoe vaak sommige leerlingen op een dag hun 
ongenoegen op deze en nog veel grovere manieren uiten, dan wordt die woede wel erg 
snel gewekt. 
Ik kan er maar weinig begrip voor opbrengen en wil het liefst paal en perk stellen aan deze 
grofheden, al laat ik ze soms vermoeid over me heen komen. Maar ik accepteer dergelijke 
taal  niet en bij tijd en wijle neem ik de woorden hoog op. 

Zo ook die ene keer, toen ik me had voorgenomen met atheneum drie een weekend te 
gaan kamperen. Ik reageerde toen een leerling misplaatste opmerkingen maakte, terwijl  ik 
in de klas het weekend aan de orde stelde. 
Ik was goedgeluimd en probeerde met een kwinkslag hem te corrigeren. Maar dat viel niet 
goed. "Krijg de kanker." Gekwetst was ik, geraakt. En dat maakte ik hem duidelijk. Maar hij 
haalde zijn schouders op. "Nou en." Hij mocht zeggen wat hij wil, dus ... 

Helaas, ik dacht er anders over en dat gaf ik hem te verstaan. Tevergeefs. En zoals dat dan 
soms gaat: het escaleerde. Onbedacht gaf ik te kennen dat hij het door mij vrijwillig 
georganiseerde weekend wel kon vergeten. 

In de volgende les merkte ik bij de voorbespreking van het weekend nog eens op dat 
iedereen mee zou gaan behalve mijn kwelgeest. Nou, daar dacht hij anders over. Zijn vader 
zou mij wel opbellen en ervoor zorgen dat hij mee zou gaan. "O, ja?" zei ik, "nou, geloof 
me maar dat hij dan lang kan bellen." Zolang hij geen enkele verontschuldiging maakte 
voor zijn onbehoorlijk gedrag tegenover, in dit geval, mijn eigen persoon, wilde ik hem er 
niet bij hebben. En al helemaal niet als hij zijn vader daarvoor in stelling bracht. 
Hij is niet mee geweest...  

Hij moet een goede leerling van me zijn geweest. Onlangs was mijn dochter onder zijn 
leiding op tenniskamp. Toen ik thuis kwam van mijn werk, zei mijn vrouw dat de leiding van 
het kamp had opgebeld. Of wij haar maar wilden ophalen want ze had zich bij herhaling 
grof uitgelaten. Dat pikten ze niet. 
"Nou," zei ik, "het kan toch niet zo erg zijn dat ze nu naar huis moet. Ik zal wel even bellen." 
Halverwege het draaien van het nummer vroeg ik terloops aan mijn vrouw, wie er eigenlijk 
gebeld had.... 

Ik heb me bedacht en haar zonder veel omhaal van woorden opgehaald. 



Bijlage 2 

Verzetsheld en hoogleraar Johan van 
Hulst overleden 
Donderdag 22 maart jl. is op zeer hoge leeftijd (107!) prof. Van Hulst overleden.  
Van Hulst was een GROOT mens en een groot bewonderaar van Janusz Korczak. We 
kennen hem als directeur van de Hervormde Kweekschool, die in de oorlog gelegen was 
tegenover de "Hollandsche Schouwburg”, de plek waar de Duitsers alle Amsterdamse 
Joden verzamelden voordat ze op transport gingen naar Westerbork. Van Hulst heeft, 
samen met zijn collega's, meer dan zeshonderd jonge Joodse kinderen uit de crêche, die 
verbonden was aan de Hollandse Schouwburg , gered en in veiligheid gebracht. 
In 1972 ontving hij daarvoor de Yad Vashem onderscheiding van de Joodse Staat. 

Voor mij persoonlijk heeft Van Hulst ook veel betekend.  
Toen ik in de zeventiger jaren studeerde aan de VU , 
was hij de pedagoog van de opleiding. Jarenlang heb 
ik zijn colleges gevolgd en het meest bijzondere 
moment was die bewuste ochtend toen hij ons 
vertelde over Janusz Korczak.  Voor ons studenten een 
volstrekt onbekende pedagoog.  Zeer geëmotioneerd 
vertelde hij over Korczaks’ leven en zijn bijzondere 
pedagogiek. Het maakte op ons een verpletterende 
indruk.  
Toen heb ik besloten Korczaks’ gedachtegoed nooit 
meer los te laten. Als docent aan de PABO was 
Korczak steeds mijn inspiratiebron. 
De laatste keer dat ik Van Hulst ontmoette was hij 104 
jaar en nog glashelder.  Ik vertelde hem over de 
Janusz Korczak Stichting in Nederland en gaf hem bij 
die gelegenheid het Jaarboek van onze Stichting.  Hij 

was zeer opgetogen en sprak de veelzeggende woorden: “Ik moet u waarschuwen, ik ga 
het lezen." Geen goedkope grap. Vier weken later ontving ik een  handgeschreven brief van 
twee kantjes waarin hij de waardering uitsprak over dat jaarboek en en-passent enkele 
correcties voorstelde. En dat op een  leeftijd van 104 jaar! We gedenken één van de vele 
Rechtvaardigen. Binnenkort zal zijn biografie verschijnen. 

Theo Cappon



Bijlage 3 

Hoera! Nash Dom Nederland wordt 10 jaar!
Het kamp vindt plaats 
van zaterdag 11 tot 
vrijdagavond 17 augustus 
2018. Het wordt weer 
een geweldige week met 
workshops, zwemmen, 
spannende buitenspellen, 
een kampvuur en veel 
mooie momenten in de 
Korczak sfeer. Dit jaar is 
een extra bijzonder 
kamp. Het is namelijk de 
tiende keer dat we een 
Nash Dom Kamp houden 
in Nederland!
Wil je meer informatie, 
lijkt het je leuk om hier 
een bijdrage aan te 
leveren bijvoorbeeld als 
groepsleider, of ken jij 
een kind tussen de 5 en 
17 jaar oud dat misschien 
meewil, kijk dan snel op 
de website 
www.nashdom.nl.  

Of stuur een email naar nashdomnl@gmail.com en misschien zien we 
elkaar deze zomer!

 

De begeleidersgroep zit al weer 
startklaar! 

http://www.nashdom.nl/
mailto:nashdomnl@gmail.com


Bijlage 4 

Een bijzondere ervaring in Parijs. 

Op de zaterdag voor Pasen werd in Parijs een bijzondere tentoonstelling geopend. Er 
werden hoogtepunten getoond uit het werk van de schilder Isaac Celnikier, die in de jaren 
dertig van de vorige eeuw als kind werd opgenomen in Korczaks’ weeshuis. 
Zijn vader was overleden en zijn moeder kon door armoede en zwakke gezondheid niet 
voor hem zorgen. Hij viel toen al op door zijn teken- en schildertalent en Korczak 
stimuleerde hem. Hij heeft voor de toneelstukken die werden opgevoerd in Korczaks "Dom 
Sierot" steeds de decors geschilderd. 

Vlak voor het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog heeft zijn 
moeder hem uit het weeshuis 
van Korczak weg gehaald 
omdat hij de leeftijd van 16 jaar 
had bereikt. 
Isaac heeft de gruwelen van het 
Ghetto van Bialystok door-
gemaakt en overleefd. Daar is 
hij zijn moeder kwijtgeraakt en 
moest in z'n eentje zien te 
overleven. Maar ook hij werd 
afgevoerd en kwam als jonge 
man terecht in Auschwitz.  Daar 
heeft het schilderen z'n leven 
gered.                        

De Duitsers gaven hem opdracht vanaf foto's hun eigen familieleden te schilderen. Isaac 
heeft uiteindelijk drie concentratiekampen overleefd.   Via een Russisch opvangkamp in 
Tsjechië kwam hij ten slotte terecht in Parijs. Daar kon hij een atelier betrekken en zijn grote 
schilderijen realiseren.. Het zijn grote indrukwekkende werken die de gruwelen van de 
Shoah in beeld brengen. 
In de tentoonstelling te Parijs zien   we ook veel gravures waaronder enkele beelden van 
Korczaks’ laatste gang naar de Umschlagplatz. 

Een bijzondere verrassing voor mij was een vitrine 
met een foto van ons (Nederlandse) Korczak-beeld 
en daarnaast de foto van (een jongere) Isaac 
Celnikier. 

Theo Cappon 

  



Bijlage 5  



Bijlage    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. 

product prijs aantal bedrag

Jaarboek 2017: Kinderen hebben iets te zeggen € 17,90

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

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

Jaarboek 2014: Daar heb je recht op € 10,--

Jaarboek 2013: Het recht van het kind te zijn zoals het is € 10,--

Jaarboek 2012: Het verlangen naar een betere wereld € 10,--

Jaarboek 2010: Kinderen zijn al burgers € 10,--

Alle eerdere jaarboeken € 5,--

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

R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver € 23,90

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, Je bent er geweest € 10,--

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

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



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 Korczak 
Stichting, Postbus 70048, 1007 KA Amsterdam  of mail naar info@korczak.nl

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