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Als volwassenen ons erom zouden vragen, zouden we hen nog met 
menige goed raad van dienst kunnen zijn. (Janusz Korczak) 

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

Gelukkig 2021 

Een jaar geleden hadden we ons 2020 waarschijnlijk anders voorgesteld. Ook voor het komende 
jaar willen we iedereen opnieuw fijne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar wensen, een jaar 
waarin we elkaar kunnen zien, aanraken, 
ontmoeten en waarin kinderen en al die andere 
mensen tot hun recht kunnen komen.  
Misschien moeten we kinderen en jongeren maar 
eens vragen hoe we dat moeten doen in 2021 en 
hen ook direct betrekken bij de keuzes die 
moeten worden gemaakt in de corona-tijd.  
    (met dank aan Jari) 

Kaarten met uitspraken van Korczak 

Het kaartenboekje dat wij onze lid/donateurs 
begin december stuurden, is heel enthousiast 
ontvangen! Mocht u nog meer exemplaren 
van het kaartenboekje willen ontvangen, dan 
kunt u die voor € 7,50 (incl. verzending) 
bestellen via info@korczak.nl 

Speciale dank aan alle kinderen op de foto’s 
en aan Len Munnik die zijn tekeningen gratis 
ter beschikking stelde.  
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Weer een wereldwonder 
“De wonderen zijn de wereld nog niet uit, ze komen er juist in!”  
Begin december werd Joshua geboren, zoon van Maartje Bos (bestuurslid van onze stichting) en 
Chozidie Okorie. Wij wensen papa en mama en zusje Danique heel veel geluk! 

Stand van zaken van onze activiteiten 
• We hebben besloten in 2021 in ieder geval weer een Nash Dom kamp te 

organiseren in augustus. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart! We zoeken 
mensen die mee de leiding op zich willen nemen!  Voor info en aanmelding 
kun je contact opnemen met Els van der Luit: evdluit@gmail.com 

• van het Aelbrechtsfonds ontvingen we voor het project Anchieta Grajau in Sao 
Paulo een bedrag van € 14.000,—. Fantastisch, op deze wijze kunnen we hun werk in deze 
moeilijke periode extra ondersteunen. Corona heeft ook in Brazilië grote gevolgen, met name 
voor de arme bevolking in de favela’s. Projeta Anchieta Grajau heeft nu extra voedselprogramma’s 
en medische ondersteuning opgezet. Een deel van het bedrag zal hiervoor worden bestemd; 
verder wordt het ingezet voor de ondersteuning van kinderen en jongeren bij het onderwijs en 
het vinden van een baan; 

• we werken mee in een online brainstormgroep van Skoly Dialogu in Polen. Met andere partners 
(Korczak stichting Polen, IKA, International Janusz Korczak Akademie Germany, Anne Frank 
Stichting 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; 

• in samenwerking met stichting De Vrolijkheid zullen wij in januari een online-sessie over de 
pedagogiek van Korczak verzorgen voor hun vrijwilligers die werkzaam zijn in azc’s; 

• 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. De productie van de musical is in de eindfase.  
Op de site van Kwintessens is informatie te vinden: Eindmusical-code-rood 

• Helma Brouwers heeft namens ons bestuur deelgenomen aan de (online) 
vergaderingen van de European Alliance for Childhood. Meer info te vinden op: http://
www.allianceforchildhood.eu 

• de Korczakkring Amsterdam heeft vrijdag 11 december een mooie zoom-bijeenkomst gehouden 
waar een aantal jongeren aan deelnamen; 

NIVOZ-onderwijsavonden 
De eerstvolgende Onderwijsavond van NIVOZ is (online)  op  20 
januari 2021 met Jaap Versfelt: De veerkracht van onze 
onderwijscultuur. 
Jaap Versfelt is met stichting LeerKRACHT al op bijna duizend 

scholen actief. De titel van Versfelts’ lezing luidt: De veerkracht van onze onderwijscultuur. De 



maatschappelijke uitdagingen aan onderwijs vragen om een cultuur van moreel en pedagogisch 
bewustzijn in de lerarenkamer en om veerkracht.  Let op: Mocht je een ticket kopen, dan ontvang je 
daags voor deze NIVOZ-onderwijsavond een mail met de laatste informatie. Op de middag zelf 
ontvang je een Zoom-link voor deelname. Kijk op:  https://nivoz.nl/nl/podium 

Koczak Digital Repository 
Op initiatief van onze zusterorganisatie in Canada is in samenwerking met diverse organisaties en 
de universiteiten van British Columbia en van Warschau een digitaal archief ontstaan waar alle 
informatie die van en over Janusz Korczak verschenen is wordt opgeslagen en vrij toegankelijk kan 
worden ingezien. Er is veel te vinden: foto’s, originele manuscripten, museum-objecten, literatuur 
etc. en alles is gratis te downloaden. Voorlopig is een en ander beschikbaar in het Engels en het 
Pools. Ook onze stichting zal mee gaan werken om onze publicaties daar op te slaan en mogelijk 
toegankelijk te maken.  
Zeer de moeite waard voor wie zich verder wil verdiepen in het leven en werk van Korczak. Zie: 
https://korczak.ckc.uw.edu.pl 
Een demonstratie is te vinden op: Korczak Digital Repository 

Stories that move 
“Stories that move” is een gratis online tool voor het onderwijs. Het 
stimuleert leerlingen na te denken over diversiteit en discriminatie en om 
stil te staan bij hun eigen standpunten en keuzes. Zie: storiesthatmove 
De Anne Frank Stichting is de initiatiefnemer van dit programma.  

Voor de verdere ontwikkeling en de aanvraag van een Europese subsidie is 30% eigen financiering 
nodig. Steun daarom deze crowdfunding: support-antidiscrimination-education 

Zin in leven (Limburg) 
Binnen het project ‘Zin in Leven’ organiseert ZIL Limburg  op dit moment de pilot ‘Zin d’r in’ op het 
Bernardinuscollege in Heerlen. Daarbij ontwikkelen de leerlingen zelf bordspelen om op een 
verrassende manier met elkaar in gesprek te gaan. Over zin en betekenis in hun leven.  
Meer informatie: zie bijlage 4. 

WALHALLAb start WALHELLEp: een luisterlijn voor en door jongeren 

Ben je jong, wil je praten over relaties-studie-werk-toekomst-ouders? Bel 
085-4000393, de luisterlijn voor en door jongeren. Ma/di/wo van 13-15 uur. 
Gratis!  

WALHALLAb, de creatieve talentontwikkelingsplek voor tieners en twens, is afgelopen zomer een 
luisterlijn gestart. Onder de noemer WALHELLEp wordt jongeren bij wie het niet helemaal gaat zoals 
zij eigenlijk zouden willen door leeftijdsgenoten een luisterend oor geboden. Vooral in tijden van 
corona blijkt het project een schot in de roos. 

Het initiatief komt uit de koker van Noah van Weers en dateert al uit het pre-coronatijdperk. Eind 
vorig jaar, de 22-jarige Zutphense miste in haar woonplaats een plek waar jongeren met een zekere 
diepgang een gesprek kunnen voeren. Onder elkaar, zich herkennend in een bepaalde problematiek. 
Meer informatie te vinden op WALHALLEp voor-en-door-jongeren 
WALHALLAb won in 2016 de Korczakprijs!! 



Maak vrienden en collega’s 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  Contact JKS 

Boekentips 

1.  Nurture, Care Respect and Trust , red. Tatyana V. Tsyrlina-Spady en Peter C. Renn, uitg.  
Meyers Education Press (ISBN 978-1-9755-0131-054295) 

Een mooi boek waarin vele Korczak-kenners uit diverse landen laten zien wat de 
betekenis van Korczak’s ideeën is in de huidige pedagogiek en pedagogische 
praktijk. Er is o.m. een bijdrage opgenomen van enkele Nederlandse Korczak-
kenners, beiden lid van onze Korczak Stichting: Helma Brouwers (Why should 
children learn to take risks?) en Joop Berding (Janusz Korczak and John Dewey on 
re-instituting education) 

In het boek zijn artikelen opgenomen die ons ook inzicht geven hoe men elders in 
de wereld het gedachtegoed van Korczak toepast. Helaas verschilt de kwaliteit van de artikelen, 
waardoor niet elk onderdeel even sterk is. Dit neemt echter niet weg, dat het geheel zeker de 
moeite waard is. 
Zie: Nurture-Care-Respect-and-Trust 

2. Geborgenheid, thuiskomen in de wereld, red. D. den Bakker, uitg. Ten Brink Uitgevers, 
ISBN: 978 907 786 6658 

Wat geeft de school mee aan jonge mensen om als volwassenen in het leven 
staande te kunnen blijven en een waardevolle bijdrage te kunnen geven aan de 
samenleving en de verbinding tussen al die verschillende mensen?  
In dertig essays wordt het thema Geborgenheid van verschillende kanten 
bekeken en beschreven.  
De betekenis ervan in het leven van alledag van mensen in en buiten het 
onderwijs, vanuit persoonlijke, pedagogische en levensbeschouwelijke 
invalshoeken. En we horen wat mensen, die met hun voeten in de klei van het 

onderwijs staan, ervan vinden. 
Er is ook een bijdrage over Janusz Korczak, die ‘geborgenheid’ in zijn weeshuis realiseerde voor de 
kinderen, zelfs toen zij naar Treblinka werden weggevoerd. 
Het boek eindigt met Tien noties bij Geborgenheid, waarin geprobeerd wordt de pedagogische 
opdracht van de school op het spoor te komen. Samengevat komt deze opdracht op het volgende 
neer: jongeren helpen thuis te komen in de wereld.  
Zie: Inkijkexemplaren/Geborgenheid 



3. Mijn zusje en ik, auteur: Jeroen Hoogerwerf, uitg. Levendig Uitgever, | ISBN 
9789491740848 
Als Olivier wordt geboren weet zijn zus Iris niet of ze nou blij moet zijn. Het is nog 
niet echt een speelkameraadje. Dat verandert al snel als Olivier en Iris samen 
opgroeien. Samen spelen, samen uit logeren bij opa en oma en met het hele 
gezin op vakantie. En af en toe heerlijk ruzie maken. Olivier groeit zijn zus voorbij 
in lengte.  Iris en Olivier hebben een heerlijke jeugd. Totdat het noodlot toeslaat 
en Iris een fataal ongeluk krijgt. 
Een prentenboek over een broer en een zus die samen opgroeien. Over 
herinneringen die voor altijd zijn. Over gemis dat nooit weggaat. 

Een prachtig boekje om met kinderen te lezen die met ‘rouw en verlies’ worden geconfronteerd. 
Zie: mijn-zusje-en-ik 

 

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. 

GEZOCHT:   
begeleiders voor het Nash Dom 
kamp in augustus 2021 
Vind je het mooi om een week met kinderen samen 
te leven en te helpen om een èchte Korczak-sfeer te 
creëren tijdens hun vakantieweek? 
Meld je dan bij Els van der Luit 
evdluit@gmail.com 



Bijlage 1 Column: Achterstanden 

 
Voortdurend hoor je in deze tijd dat kinderen door de corona-crisis achterstanden zouden oplopen 
en dat hun ontwikkeling in de knel komt. Vanuit onze gebruikelijke kijk op onderwijs en 
ontwikkeling is dat waarschijnlijk ook zo: zij missen instructies, zij missen hulp en controle en een 
juiste voorbereiding op de tests.  Daardoor zullen er ongetwijfeld kinderen zijn die op de komende 
tests lager scoren dan wanneer het onderwijs ‘gewoon was doorgegaan’. 
Wat ons dwars zit is de beperkte kijk die wij in onze samenleving hebben op de ontwikkeling van 
het kind. Als je op de CITO-testen voor taal, rekenen en begrijpend lezen wat minder scoort loop je 
achter op je ontwikkeling. Wat een onzin, hoe kun je nou achter lopen op je eigen ontwikkeling! Je 
wijkt misschien af van een standaard, maar jouw ontwikkeling is een autonoom proces en daar kun 
je toch niet achterlopen! Bovendien, er zijn talloze aspecten van jouw ontwikkeling die niet 
gemeten zijn en het zou zo maar kunnen dat je daar ook afwijkt van de standaard, maar dan in 
positieve zin. Voor sommige kinderen kan de ruimte in deze tijd ook een zegen zijn, anderen 
missen de broodnodige structuur van de juf of meester. 
Als het onderwijs werkelijk gericht zou zijn op de eigen ontwikkeling van elk kind, zouden we toch 
nooit meer over ‘achterstanden’ durven praten, omdat we uitgaan van het hier en nu van het kind. 
“Het kind heeft recht op de dag van vandaag” geldt ook in dit opzicht. Laten we besluiten om dat 
begrip ‘achterstand’ vanaf nu volledig uit ons vocabulaire te bannen! 
Eerder in dit coronajaar schreef ik er onderstaand gedicht over en Len Munnik maakte er een 
tekening bij:  

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! 

(Arie de Bruin, juni 2020) 



Bijlage 2: “Korczak als arts” 

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

Auteur: Uw visie op ’de slaap’ vormt mijn inziens een mooi voorbeeld van 
de wijze waarop uw medische ervaringen naadloos werden opgenomen in 
uw pedagogische inzichten. 

Korczak: “Als arts ontdekte ik dat er tussen de slaapbehoefte van een 
kind en de eisen van ouders geen overeenstemming bestaat. Ik heb het 
altijd al bespottelijk gevonden een kind naar bed te brengen omdat het 

tien uur ononderbroken moet slapen. Tijdens mijn eerste zomerkolonies moest ik al tot 
mijn verdriet vaststellen dat kinderen minder slapen dan door het handboek aanbevolen. 
Ik heb geleerd dat wij het aantal benodigde slaapuren van kinderen niet kennen en ook 
niet weten of een kind bijvoorbeeld niet beter ’s nachts zes uur en overdag twee uur kan 
slapen. Voor mij is de slaap een fijnzinnige, verstandige en waakzame activiteit die zichzelf 
controleert en reguleert. 
…………………. 
Gezondheidsvoorschriften volgens welke het kind op een bepaalde leeftijd min of meer 
zo veel uren moet slapen, vormen een bedreiging en verstoring van het organisme dat 
prima voor zichzelf kan zorgen. Soms ben ik bang dat we ons ook nog eens gaan 
bemoeien met het aantal polsslagen en het aantal ademhalingen per minuut.  
Als mij de vraag werd gesteld hoelang een kind moet slapen, antwoordde ik dan ook 
steevast: zolang het slaapt! 
Uit mijn eigen kindertijd weet ik hoe een kind ’s avonds beklemmend wacht op de 
aanmaning ‘ga slapen’. Ik heb dat als kind steeds als straf ervaren. Wat is het toch eigenlijk 
ondraaglijk om in het op dat moment nutteloze bed te liggen terwijl er buiten de 
slaapkamer zo veel interessants zal gebeuren of al gebeurd is. Kinderen dwingen te 
slapen als zij geen slaap hebben, is dan ook een misdaad. En een schema dat bepaalt 
wanneer en hoeveel slaap een kind nodig heeft is een absurditeit.” 

(Volledige tekst te vinden in R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver 
Uitgave SWP Amsterdam, 2017, pag. 43 - 44) 



Bijlage 3: “Ach, het was maar een kind… ” 

In “Meerkontakt”, het orgaan van de Pelgrimskerk in Badhoevedorp kwamen we een 
overdenking tegen die we u niet willen onthouden: 

Psalm 8: vers 3a. “Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op…” 

De tekst van deze psalm is een loflied aan de eeuwige, de schepper van hemel en aarde. 
Wat opvalt is de tekst dat kinderen en zuigelingen nadrukkelijk worden meegeteld.  
Een opvatting die wij niet direct volmondig onderschrijven. Als een kind hier zijn of haar 
mening geeft en het bevalt ons niet dan wordt er al snel gereageerd.  
Want waar komt anders de uitdrukking “snotneus “ of “hij is nog niet eens droog achter de 
oren” vandaan? Toch kunnen kinderen ons soms met een rake opmerking een spiegel 
voorhouden.  

Een voorbeeld uit de praktijk: In de herfstvakantie werd het interieur van een tweemans- 
schooltje opnieuw in de verf gezet. Toen de kinderen na de vakantie weer terugkwamen, 
keken ze hun ogen uit, de deuren glommen als spiegels. De hoofdmeester vroeg alle 
leerlingen extra voorzichtig te zijn.  
Die vraag was niet overbodig omdat in die tijd het rugzakje met gespen in de mode kwam. 
Later kwam de hoofdmeester weer in de klas en vertelde dat er op een van de deuren een 
grote kras zat. Op zijn vraag: “Wie heeft dit gedaan?” kwam geen antwoord. De 
hoofdmeester vertelde toen dat hij elk kind bij zich zou roepen en dat er niemand naar huis 
mocht voor de dader gevonden was.  

De rest van de dag verliep in een bedrukte stemming.  
Aan het eind van de middag ging de deur plotseling open. Daar stond de hoofdmeester 
met een jongen uit klas 1. Het was Anton, donker haar, ondeugende ogen, niet afkerig van 
kattenkwaad, maar ook goudeerlijk. Als hij bij iets betrokken was, biechtte hij dat op. 
Spullen vernielen of beschadigen kwam in zijn woordenboek niet voor. Alleen Anton bleef 
achter in de klas met zijn meester. Die kende het joch van haver tot gort en vroeg hem: Heb 
jij dat gedaan Anton? Zijn antwoord was duidelijk: “Nee meester, ik heb het niet gedaan, 
maar iedereen wilde wel graag naar huis en ik ook...”  

In de Bijbel komen we meer bijzondere kinderen tegen. Mozes werd als baby geadopteerd 
door de dochter van de farao van Egypte en werd later leider van het Joodse volk. Samuel 
begon als hulpje bij de priester Eli en groeide uit tot een groot profeet.  
Elk jaar vieren wij het feest van een heel bijzonder kind dat in Bethlehem geboren is. De 
boodschap van dit kind waaierde uit over de hele wereld en wat doen wij ermee? Bewaren 
we die in ons hart of denken we: Ach, het was maar een kind.......  
      
Theo Kooy.  



Bijlage 4 “Zin in Leven” Limburg 

Zil Limburg (website: zininleven.eu)  

Missie, visie & doelen: 
De stichting richt zich met het project ‘Zin in Leven’ op onderzoek naar de mogelijke relatie 
tussen het proces van betekenisvorming en de ontwikkeling van de gevoelens van 
eenzaamheid en depressie bij jongeren en in hoeverre dit tot suïcidaal gedrag bij jongeren 
leidt. Het onderzoek richt zich op de domeinen jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs en wil 
binnen deze werkvelden voorwaarden aandragen voor sensibilisering  van beroeps- / 
doelgroepen. Doel daarvan is om op de onderscheiden domeinen een methodische en 
praktische aanpak te ontwikkelen die ervoor zorgt dat mensen die met jongeren werken, 
kwalitatief meer tijd en aandacht besteden aan vragen rond zin- en betekenisgeving. 

Binnen project ‘Zin in Leven’ organiseert ZIL Limburg op dit moment de pilot ‘Zin d’r in’ op 
het Bernardinuscollege in Heerlen. Daarbij ontwikkelen de leerlingen zelf bordspelen om op 
een verrassende manier met elkaar in gesprek te gaan over zin en betekenis in hun leven. 
Deze bordspelen zullen vervolgens door de brugklassers worden gespeeld, tijdens hun 
eerste jaar op de middelbare school. In hun eigen ‘taal’ leren ze daarmee de zingevende 
dimensie een plek te geven in hun leven. Daarbij zal ook het spinnenweb (Machteld Huber 
is de grondlegger van dit gedachtegoed) met de zes dimensies vanuit de ‘Positieve 
Gezondheid’ worden betrokken. Bij deze speelse manier van communiceren  is er ook 
ruimte voor mogelijke gevoelens van eenzaamheid of depressie, eventueel samenhangend 
met hun belevenissen gedurende de coronacrisis. In hun eigen ‘taal’ delen jongeren 
waarvoor ze ’s morgens op willen staan. Of misschien ook niet (meer)…… Juist door dit 
delen van elkaars verhaal, kunnen de jongeren er voor elkaar zijn en ook samen wegen 
zoeken om het vol te houden in moeilijke tijden. Ook begeleidende docenten kunnen op 
deze manier (mogelijk al in een vroeg stadium) het gesprek hierover met hen aangaan. Deze 
concrete handvatten helpen hen om te gaan met uitdagingen en veerkrachtig in het leven 
te staan. 

Hans Notten 
Lid van de stuurgroep / werkgroep ZILLimburg.  
Namens het Bestuur van de Korczak Stichting participeert Hans in ZIL Limburg. 
hmmj.notten@ziggo.nl 


