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Als opvoeder interesseer ik mij voor de wetten van de natuur,
van het leven, van god, niet voor die van ambtenaren en dat
soort mensen.
(Janusz Korczak)

Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op onze website: http://korczak.nl/stichting/

Goud Waard
Samuel Paty, een leraar die vermoord wordt nadat hij les heeft
gegeven over de vrijheid van meningsuiting… integer geprobeerd
heeft om kinderen te laten nadenken over de waarden van onze
cultuur; een schok voor iedereen die met kinderen/jongeren werkt.
In dit bulletin wijden we een column aan deze ingrijpende
gebeurtenis; zie bijlage 1

Activiteiten in de Corona-periode
Helaas hebben wij een aantal werkzaamheden door de corona-maatregelen moeten uitstellen tot
nader order. Veel activiteiten die wij eerder gepland hadden, konden in de afgelopen periode niet
doorgaan. Wij hopen dat wij in januari weer volop aan de slag kunnen.
Ondertussen staan we toch niet stil en zijn wij druk bezig met enkele activiteiten:
• in samenwerking met uitgeverij Kwintessens werken we aan de ontwikkeling van een musical voor
groep 8, waarin de ideeën van Korczak een belangrijke plaats krijgen. Ter voorbereiding van deze
musical zijn vijf lessen ontwikkeld over Korczak en de kinderrechten. De musical zal in het nieuwe
jaar aan de scholen worden aangeboden;
• aan het eind van dit jaar geven we een boekje uit met ansichtkaarten. Op de kaarten: Uitspraken
van Korczak met tekeningen van Len Munnik en foto’s, o.a. van het Nash Dom-kamp. Het boekje

zal aan al onze leden/donateurs gratis worden toegezonden en is daarna ook te bestellen via
info@korczak.nl;
• de productie van ons reguliere jaarboek heeft helaas door alle perikelen vertraging opgelopen.
Wij hopen dit nu in mei 2021 te kunnen uitgeven, waarbij we een speciale Korczakdag voor
leerkrachten en ouders met kinderen hopen te organiseren;
• in samenwerking met stichting De Vrolijkheid zullen wij binnenkort een online-sessie verzorgen
voor hun vrijwilligers die werkzaam zijn in azc’s;
• we hebben een essay geschreven over Korczak voor een nieuw boek met als titel
“Geborgenheid, de pedagogische opdracht voor de school”, onder eindredactie van Dick den
Bakker. Dit boek verschijnt eind november: ze https://tenbrinkuitgevers.nl/boeken/vo/inspiratievoor-docenten/geborgenheid
• we hebben een hoofdstuk geschreven voor “A School of Life for the 21st Century”, een uitgave in
samenwerking met IKA (International Korczak Association). Dit boek zal begin 2021 worden
uitgebracht door de universiteit van Tel Aviv;
• Helma Brouwers heeft namens ons bestuur deelgenomen aan de online vergadering(en) van de
European Alliance for Childhood;
• we hebben een herziene aanvraag ingediend bij het Aelbrechtsfonds om het project Anchieta
Grajau in Sao Paulo te kunnen ondersteunen; wij wachten met spanning op de mogelijke
toezegging;
• we werken mee in een online brainstormgroep van Skoly Dialogu in Polen. Met enkele andere
partners (Korczak stichting Polen, IKA, International Janusz Korczak Akademie Germany, Anne
Frankstichting en De Vreedzame School) wordt nagedacht over de mogelijkheden om het
programma van de Vreedzame School ook in enkele andere Europese landen te implementeren
en zo een bijdrage te leveren aan ‘ civil democracy education’ in Europa;
• de jury van de Korczakprijs heeft inmiddels een aantal genomineerden geselecteerd en zal nu
verder onderzoeken welke organisaties in aanmerking komen voor de Korczakprijs 2020 (die in
2021 zal worden uitgereikt!);
• De Korczakkring Amsterdam heeft besloten voorlopig even af te wachten met de organisatie van
een Korczak-avond. Zodra het weer mogelijk is, zullen we een avond vaststellen. In Rotterdam is
eind september nog een bijeenkomst gehouden van de Korczakkring Rijnmond; wij hopen in
begin 2021 daar weer een bijeenkomst te kunnen houden, als ‘corona’ het toelaat.
• ons bestuur vergadert in deze periode online.
Nieuwe bestuursleden
Er zijn twee nieuwe leden toegetreden tot ons bestuur: Barbara de Kort en Frans van Kruining.
Helaas hebben we met hen nog niet ‘fysiek’ kunnen vergaderen, maar we zijn blij met hun komst.
Barbara de Kort was tot 1 april jl. lid van het College van Bestuur van de Marnix Academie in
Utrecht. Zij is afgestudeerd in de theologie. Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs als docent en
opleidingsmanager, en al vele jaren geïnteresseerd in de pedagogiek van Korczak. Sinds 2015 is zij
voorzitter van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs (LOBO).
Frans van Kruining is oprichter en directeur van BSO De Boomhut in Maastricht, en een echte
Korczakman. Op deze bso wordt geheel volgens de ideeën van Janusz Korczak gewerkt met de
kinderen. Frans was oorspronkelijk leraar, maar kon pas in De Boomhut zijn pedagogische idealen
werkelijk vorm geven.
Wij zijn heel blij met de komst van deze twee nieuwe krachten in ons bestuur.
NIVOZ-onderwijsavonden
De eerstvolgende Onderwijsavond van NIVOZ is (online) op 19

november 2020: Sabine Severiens: de pedagogische opdracht en superdiversiteit/ongelijkheid.
Het wordt een Zoom online-webinar, met breakouts en speciale chatmogelijkheden. Severiens,
verbonden als bijzonder hoogleraar Onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit, zal zich in haar
lezing vooral richten op onderwijs in de grote stad, waarbij sprake is van superdiversiteit/
ongelijkheid. Let op: Mocht je een ticket kopen, dan ontvang je daags voor deze NIVOZonderwijsavond een mail met de laatste informatie. Op de middag zelf ontvang je een Zoom-link
voor deelname. Kijk op: https://nivoz.nl/nl/podium

Tentoonstelling Nazipropaganda voor de jeugd geopend!
De tentoonstelling ’Nazipropaganda voor de jeugd, 1933-1945’ is van 10 juli 2020
t/m 9 mei 2021 te zien in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Er zijn
speciale (les)programma’s voor het onderwijs: https://www.onderwijsmuseum.nl/
nieuws/nazipropaganda-voor-de-jeugd-1933-1945-1
Een bijzonder indrukwekkende expositie waarbij duidelijk wordt hoe belangrijk
het werk van de opvoeder is, maar ook hoe dit misbruikt kan worden.

Word donateur van de Korczakstichting!
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 van fondsen.
Bent u al lid / donateur, dan hopen we ook nu weer op uw steun. Maak uw donatie over op banknr.
NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting. (o.v.v. donatie 2020).
Wellicht kunt u vrienden of bekenden ook lid/donateur maken? Bij een jubileum, een afscheid, een
verjaardag, sinterklaas of kerst….. Bijvoorbeeld door iemand een lidmaatschap cadeau te doen: die
persoon ontvangt dan een welkomstboek van onze stichting, en vanzelfsprekend het speciale
kaartenboekje voor de donatie 2020!
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/contact/
Kaartenboekje
Dit jaar ontvangen alle lid/donateurs een speciale uitgave: een kaartenboekje bestaande uit
15 ansichtkaarten met uitspraken van Korczak.
Een aantal kaarten is getekend door Len
Munnik (winnaar van de Inktspotprijs 2020); de
overige kaarten bevatten foto’s (m.n. van het
Nash Dom kamp).
De kaartenboekjes zijn binnenkort ook te
koop: voor € 7,50. Bestel via info@korczak.nl.
Wellicht een idee om deze kaarten dit jaar te
gebruiken als kerstgroet!

Opvoeder……….geen enkel boek,
geen enkele dokter, kan jouw eigen
intuïtie en zorgvuldige observatie
vervangen

De reis gaat verder!
Gineke Oosterhuis maakte met haar zoon een indrukwekkende reis naar Warschau en bezocht het
voormalige weeshuis van Korczak. Een verslag vindt u in bijlage 3.
Kinderrechtencollectief 25 jaar!
Op vrijdag 30 oktober werd (online) het 25-jarig jubileum
gevierd van het Kinderrechtencollectief. Dit collectief is
werkzaam vanuit het Kinderrechtenhuis in Leiden. Diverse
organisaties in Nederland die opkomen voor de belangen
van kinderen en zich inzetten voor kinderrechten zijn hierin
vertegenwoordigd: waaronder Defence for Children,
Unicef, Save the Children, Nederlands Jeugdinstituut e.a.
Zie verder: https://www.kinderrechten.nl/

Opvoeden met vallen en opstaan
In het oktobernummer 2020 van het blad KIIND is een interview met Joop Berding opgenomen
over zijn kijk op opvoeden, die sterk beïnvloed is door Janusz Korczak. Het artikel is te downloaden
op onze website: Interview Joop Berding: Opvoeden met vallen en opstaan
Boekentips
1. Luister je wel naar mij? , Martine Delfos, uitg. SWP (ISBN 9789085600992)
Een praktisch boek dat zeer aan te raden is voor iedereen die met kinderen te
maken heeft. Het respect voor het kind staat centraal. De schrijfster geeft veel
mooie voorbeelden waarin gesproken wordt mèt kinderen en niet tègen… in
de geest van Korczak dus.
Een herziene 20e druk, waarmee duidelijk wordt hoeveel dit boek al voor veel
mensen in onderwijs en opvoeding heeft betekend.

2. De keuze, Edith Eger, ISBN 978 9400 510555
Edith Eva Eger was zestien jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz werd
gedeporteerd. Haar ouders werden direct naar de gaskamer gestuurd en
Edith werd gedwongen om voor Mengele te dansen. Haar
onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te overleven, al waren ze nog
maar nauwelijks in leven toen het kamp eindelijk werd bevrijd.
In De keuze deelt dr. Eger haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke
verhalen van hen die zij sindsdien heeft geholpen. Ze doet uit de doeken hoe
ze als psycholoog haar cliënten al jarenlang helpt om zich uit hun eigen
gedachten te bevrijden, en hoe iedereen uiteindelijk voor vrijheid kan kiezen.

In oktober jl. is een tweede boek van haar hand verschenen: Het Geschenk
(12 lessen die je leven kunnen redden). ISBN 978 9400 512252. Een prachtig
vervolg op haar eerste boek.

3. Het Nieuwe Normaal, Arie de Bruin Len Munnik, Levendig Uitgever ISBN 978 94 91740 85 5
Inmiddels is de 3e druk van dit boekje verschenen. Ideaal om met Sinterklaas
of Kerst cadeau te geven aan vrienden, collega’s en bekenden.
In dit boekje zijn gedichten en cartoons opgenomen die in de hectische
corona-periode (“eerste golf”) zijn geschreven toen de wereld (en zeker ook in
het onderwijs) in een stroomversnelling raakte: een tijdsbeeld om te bewaren.
Alle opbrengsten komen ten goede aan het Edukans Noodfonds. Te
bestellen via:
https://boekwinkel.levendiguitgever.nl/home/97-het-nieuwe-normaal.html

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.

Bijlage 1 Goud waard

Op school kom je in aanraking met de rest van de wereld. Stap voor stap wordt jouw
cirkeltje steeds groter. Eerst papa, mama, thuis en dan soms bij opa en oma. Daarna is er
ineens de klas, andere kinderen, andere volwassenen met andere gewoontes, andere
ideeën. Je merkt dat hier soms rare regels gelden, andere normen en zelfs andere
waarden. De wereld in al zijn diversiteit komt op jouw pad.
En dan is er een meester of juf die confronteert jou met ideeën waar je thuis nog nooit van
hebt gehoord, die misschien wel haaks staan op wat jouw familie normaal vindt.
Zo komt menig kind op school voor het eerst in aanraking met allerlei vormen van kunst,
moderne schilderijen die ze thuis ‘geklieder’ vinden. Of je hoort voor het eerst in je leven
dat er mensen zijn die niet in een god geloven, of juist wel, maar dan in een andere god.
Zo rolde mijn gereformeerde wereldbeeld flink ondersteboven toen een leraar ons de
opdracht gaf om een aantal bijbelverhalen te vergelijken met mythologische verhalen uit
het oude Mesopothamië. Alles kwam voor mij in een ander perspectief te staan. Ik ben die
leraar nog steeds dankbaar, want hij zorgde voor mijn vrijheid!
Misschien is dit wel één van de belangrijkste functies van de school: kinderen op
verantwoorde manier in contact brengen met andere werelden, hen leren dat de
mensheid heel divers is, dat je van mening kunt verschillen met anderen en dat je daar
niet bang voor hoeft te zijn. Jij mag een eigen mening hebben, maar die moet je wel leren
onderbouwen. De ander denkt er misschien anders over en heeft daar wellicht goede
redenen voor. Maar die ander is een mens zoals jij en hij verdient hoe dan ook respect.
Zelfs als je het totaal niet met hem eens bent.
De school leert jou op onderzoek uit te gaan naar het leven van die ander, naar wat hem
of haar drijft, de school leert je het verschil tussen feiten en meningen, tussen betrouwbaar
en fake nieuws.
Soms is dat bedreigend, je twijfelt aan de zekerheden waar je tot nu toe op vertrouwde; in
discussies verdedig je die wankele zekerheden hartstochtig. En als je thuis vertelt waar je
op school mee bezig bent, krijg je daar de wind van voren. Hopelijk heb je een leraar die
je steunt in je worsteling, die begrip toont voor jouw wereld, maar die jou ook meeneemt
naar die andere wereld.
Zo’n leraar is goud waard en verdient de hoogste onderscheiding: Legion d’ Honneur….
Niet pas als hij dood is, maar als hij leeft en heel veel betekent voor al die kinderen die
hun weg moeten vinden in deze vreemde wereld….

Arie de Bruin
20 oktober 2020

Bijlage 2: “Korczak als arts”s
UIT: R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver
(Uitgave SWP Amsterdam, 2017)
Auteur: In 1933 publiceerde u een artikel over het seksueel
misbruik van kinderen, gebaseerd op uw ervaringen als artspedagoog aan de kinderrechtbank te Warschau. U was getuigedeskundige en o.a. belast met de taak te letten op reële
aanwijzingen voor seksueel misbruik van kinderen. Kunt u iets
zeggen over uw ervaringen van toen?
Korczak: “Dat het kind erotische gevoelens kent, wordt door mij
nergens ontkend. Ik stel alleen dat het niet begeert en geen
bewuste seksuele gevoelens heeft. In mijn adviseursfunctie heb ik
genoeg slachtoffers meegemaakt van seksueel misbruik door
volwassenen die via wel heel slinkse draden kinderen in hun web vingen. Een aantal
dingen vielen mij op. Bijvoorbeeld dat slechts in één van de twintig gevallen het kind het
geheim aan de moeder toevertrouwt. Niet zozeer schaamte als wel angst is de reden om
te zwijgen - angst voor de dader, voor de reactie van de ouders, voor onbegrip uit de
omgeving en dan nog eventueel het opdraven van de politie. Ook viel me op dat de
meeste slachtoffers uit de arme gezinnen van de voorsteden kwamen en dat er veel meer
meisjes dan jongens misbruikt werden. Wat mijn laatste constatering betreft, vraag ik me
af of het aantal jongetjes dat slachtoffer is in werkelijkheid niet veel groter is.
Het grootste gevaar bij seksueel misbruik is misschien wel dat het slachtoffertje cognitief
weet dat het om smeerlapperij gaat, maar toch onderschat en bagatelliseert wat er met
hem gebeurd is, daar het bijvoorbeeld gewend is om streken te verbergen en verboden
te omzeilen.”
(Volledige tekst te vinden in R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver
(Uitgave SWP Amsterdam, 2017, pag. 45 - 46)

Bijlage 3: “De reis gaat verder”
(door Gineke Oosterhuis)
Het lezen van verschillende boeken van en over Janusz Korczak was voor mij een wake-up call; het
leidde tot bewustwording en zelfreflectie. Met name 'Hoe houd je van een kind’, gaf woorden aan
een gevoel dat bij mij latent wel aanwezig, maar nog niet geheel ‘wakker’ was. Woorden als:
(zelf)reflectie, dialoog, observeren, gelijkwaardigheid, kinderrechten en kinderparticipatie. Ik ging
hierdoor op zoek naar mijzelf en naar hoe ik het gedachtengoed van Janusz Korczak in de praktijk
vorm kan geven.
Dit bracht mij er toe op reis te gaan naar Warschau, naar
het voormalige weeshuis ‘Dom Sierot', dat nu Children’s
home N 02 heet. Na het lezen van boeken van Korczak
kon ik niet anders, ik wilde het weeshuis in het echt zien,
het als het ware voelen. Lopen waar hij lang geleden
gelopen heeft, net als Stefania Wilczyńska, de kinderen en
anderen die in het weeshuis hebben gewoond en
gewerkt.
Samen met mijn zoon, die nu vijftien jaar oud is, werd ik
vriendelijk ontvangen door Martha. Bij aankomst werd ik
emotioneel, tranen vloeiden bij het zien van dit prachtige
gebouw. Er worden nu kinderen en jongeren vanaf zeven
jaar uit zorg-gezinnen opgevangen. De dankbaarheid dat
ik hier mocht zijn en de vriendelijkheid van Martha gaven mij een warm gevoel. Martha vertelde over
toen en nu en over de ideeën van Korczak. Ze zei dat velen het weeshuis zien als het werk van
Korczak, maar dat hij het zelf zag als een huis van iedereen, een plaats waar iedereen gelijkwaardig
was. Hij wilde niet dat mensen hem als ‘hoofd’ zagen. Ook benadrukte ze dat zijn visie al voor
kinderen op heel jonge leeftijd belangrijk is. Kinderrechten en kinderparticipatie zijn ook voor peuters
al essentieel. Stefania had meer de moederrol en Korczak de vaderrol; hoewel dit ook net zo goed
omgekeerd het geval was. Er komt wellicht een boek over de biografie van Stefania.
Na een emotioneel gesprek namen we afscheid. Tijdens mijn verblijf in Warschau ben ik ’s avonds
nog een keer langs Dom Sierot gelopen. Hoe zou het oude weeshuis eruit zien als het donker is?
Mijn zoon heeft deze reis als heel indrukwekkend ervaren. Toen ik met hem bij de Umschlagplatz
stond, hadden we een mooi gesprek: Waarom is Korczak toen hij samen
met de kinderen in de rij naar de Umschlagplatz stond er niet uitgestapt?
Hij kreeg toch de kans! Omdat hij daar heeft gedacht: ben ik meer
waard dan deze kleine mensen? Zou hij bij de kinderen gebleven zijn
omdat hij vond dat hij niet meer recht had dan zij om te ontsnappen?
Nee, hij bleef bij hen, en daarmee liet hij een diepe indruk na voor de
toekomst, het diepe respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen. Zijn
woorden, maar ook zijn daden.
Na het bezoek aan de Umschlagplatz, hebben we ook het Memorial en
het monument van Korczak in de stad bezocht. Het was een bijzondere
ervaring en reis, indrukwekkend en mooi. Een reis naar mijn ‘ik’, naar ons,
de kleine mens en de grote mens, wie is er groot en wie is er klein? Mijn
reis gaat verder.

Bijlage 4

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 voor….)
Geeft u een lidmaatschap cadeau aan een ander, dan geldt dit voor één jaar. De
ontvanger kan zelf beslissen of hij/zij de stichting blijft steunen.
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.

Zie voor al onze activiteiten: www.korczak.nl

