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"Kinderen vormen procentueel een groot deel van de mensheid, van
de bevolking, van de natie, de ingezetenen, de medeburgers ze zijn partners" (Janusz Korczak)
Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op onze website: http://korczak.nl/stichting/

Itzchak Belfer, the last Korczak Boy, overleden
Op 21 januari jongstleden is Itzchak Belfer, de laatst
levende pupil uit het weeshuis van Korczak, op 98jarige leeftijd in zijn woonplaats Tel Aviv overleden.
Als kind kreeg hij van Stefa een tekenschrift en
kleurpotloden en Korczak stimuleerde hem zijn talent
te ontwikkelen. Hij overleefde de Holocaust en werd
een beroemd kunstenaar. Hij maakte vele
schilderijen, tekeningen en beelden met Korczak en
de kinderen als onderwerp. Op Youtube is een
documentaire over hem te vinden "The Last
Korczakboy”.
Zie de documentaire: The Last Korczak Boy

Kinderrechtencollectief
De Janusz Korczak Stichting heeft zich met ingang van 1 januari
2021 als partner aangesloten bij het Kinderrrechtencollectief,
een samenwerkingsverband van diverse organisaties die zich
inzetten voor kinderrechten in Nederland (o.a. Defence for
Children, Save the Children, Unicef).
Een van de eerste activiteiten waar de Korczak Stichting bij betrokken werd, was de oproep van
vijftig organisaties aan het kabinet om alternatieven te vinden voor de schoolsluiting.
Lees verder bij: https://www.kinderrechten.nl

CODE ROOD: Een afscheidsmusical die leuk is én diepgang heeft
In samenwerking met uitgeverij Kwintessens is een bijzondere afscheidsmusical
voor groep 8 ontwikkeld, waarin de ideeën van Korczak een grote rol spelen.
Deze musical is niet alleen spannend en vrolijk, maar raakt ook aan belangrijke
thema’s. De schoolklas komt vast te zitten in het museum en dat gaat minstens
een week duren. Hoe pak je het dan aan om in een spannende situatie toch
prettig met elkaar om te gaan?
Janusz Korczak
In de musical wordt verwezen naar het gedachtegoed van Janusz Korczak
(1878-1942). Deze Poolse kinderarts en pedagoog was van mening dat
kinderen mee kunnen beslissen over de manier waarop wij samenleven. Dit
bracht hij in de praktijk in een weeshuis in Warschau en het bleek te werken. Zijn gedachtegoed leeft
nog steeds voort in de pedagogiek en wordt in Nederland levend gehouden door de Janusz Korczak
Stichting. Bij deze musical is een gratis lespakket te krijgen waarmee kinderen kennismaken met zijn
ideeën en leren om verantwoordelijkheid te nemen. De combinatie van het lespakket en de musical
is een mooie afsluiting van het burgerschapsprogramma op uw school, én natuurlijk van acht jaar
basisschool.
Meer informatie en bestelmogelijkheid: https://eindmusical-code-rood.nl/het-verhaal/
Nash Dom kamp in 2021
Het Nash Dom kamp wordt gehouden van 14 tot en met 20 augustus 2021. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Inmiddels hebben we een enthousiaste groep
begeleiders!
Kinderen kunnen aangemeld worden via de website van Nash Dom. Speciale aandacht
vragen we voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen. Voor hen worden speciale
financiële regelingen getroffen. Weet u kinderen die hiervoor in aanmerking komen, neem dan
contact op met Els van der Luit: evdluit@gmail.com
We hebben er onwijs veel zin in! Ga je met ons mee?
Je kunt je nu al aanmelden! Zie: http://www.nashdom.nl/aanmelden/

8,5 miljard extra voor het onderwijs
Half februari kwam er een bijzonder bericht: er komt eenmalig een uitzonderlijk groot bedrag voor
het onderwijs om de achterstanden die tijdens de corona-periode zijn ontstaan te bestrijden. Een
mooi bedrag, maar wat ons betreft een verkeerd label. Natuurlijk zijn we blij met zo'n gulle gift,
maar we hebben er wel wat kanttekeningen bij. Lees hier de column van Arie de Bruin over dit
onderwerp. (zie bijlage 1a)
Steun voor Projeta Anchieta Grajau
Dankzij een gift van € 14.000,— van het Aelbrechtsfonds is de Korczakstichting in
staat om het Project Anchieta Grajau (Brazilië) in deze moeilijke tijd financieel te
steunen. Het project is een initiatief van onze zusterorganisatie in Brazilië in de
favela's van Sao Paolo. Het geld wordt deels besteed aan medicijnen en
voedselhulp, nu veel gezinnen in deze wijk nauwelijks of geen inkomen hebben
vanwege de lockdown. Een ander deel van het geld wordt ingezet om jongeren
beroepsonderwijs te geven en hen te ondersteunen bij het vinden van werk of het
opzetten van eigen bedrijfjes. Veel jongeren leven in een criminele context. Door dit project vinden
zij een nieuwe toekomst.
Zie ook: https://www.institutoanchietagrajau.org.br/index.html
Professor Mr. Miek de Langen, voorvechtster voor kinderrechten
Het is al weer enige tijd geleden dat Miek de Langen overleed. Merkwaardigerwijs werd daar in de
media weinig aandacht aan geschonken. We willen als Korczak Stichting echter stil staan bij haar
grote verdienste voor de rechten van kinderen. Theo Cappon schreef een terugblik (zie bijlage 3)
Kaarten met uitspraken van Korczak
Het kaartenboekje dat wij onze leden/
donateurs begin december stuurden, is heel
enthousiast ontvangen! Mocht u ook één of
meerdere 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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Szkoly Dialogu
Wij nemen deel aan een online brainstormgroep van Szkoly 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. Binnenkort zal een aanvraag ingediend worden
voor een Europese Erasmus-subsidie
NIVOZ-onderwijsavonden
De eerstvolgende Onderwijsavond van NIVOZ is (online) op 14
april 2021 met Bas de Gaay Fortman: Oud-politicus Bas de Gaay
Fortman publiceerde samen met zijn kleinzoon Olivier De
Grondwetwijzer - waarin ze Nederlanders uitleggen wat de
waarden zijn waarop de samenleving is gebouwd. Het boek biedt een remedie tegen demagogie
en populisme. De Gaay Fortman verzorgt de vierde NIVOZ-onderwijsavond die opnieuw online (via
Zoom) zal plaatsvinden. Hij spreekt vanuit het idee van de liberale rechtstaat die in vergetelheid is
geraakt, als zijnde mogelijk een pedagogische opgave.
Kijk op: https://nivoz.nl/nl/podium
Gratis Webinar over “De onzin van achterstanden” door Marcel van Herpen
https://centrumpedagogischcontact.nl/inschrijven-gratiswebinar/
Er is veel te doen over achterstanden. Maar hoe kan een kind nou
achterlopen in zijn eigen ontwikkeling?? (zie ook bijlage 1)

Overige activiteiten
- er wordt druk gewerkt aan “Samen Doen”. Een nieuw Korczakboek vol ideeën en achtergronden,
tips en activiteiten die ouders/opvoeders samen met (hun) kinderen, van 0 tot 18, kunnen doen.
We zijn namelijk van mening dat er veel meer samen gedaan kan worden met kinderen en we
willen hiervoor graag een inspirerend boekje maken.
Kinderen van elke leeftijd hebben recht op een liefdevolle omgeving (kinderrechten, op basis van
de eerste formulering door J. Korczak). Deze bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende
elementen. Naast de familie, de naam, zorg en een dak boven het hoofd zag ook Korczak dat
kinderen een fijne dag moesten hebben. Dat wil zeggen, naast werk en leren hebben kinderen
ook behoefte aan, zelfs recht op, plezier maken en kennis maken met de cultuur. Wij hopen het
boekje eind mei te kunnen publiceren.
- Mocht het eind mei weer mogelijk zijn, dan zullen we een speciale activiteitendag organiseren
rond “Samen Doen” waarin we samen met kinderen muziek kunnen maken, spelen, jongleren,
verhalen vertellen en…. met elkaar kunnen genieten van ‘de dag van vandaag’!
- door de corona-crisis is het helaas niet mogelijk om de speciale Korczakavonden van de
Korczakkring Rijnmond en Korczakkring Amsterdam fysiek te organiseren. Wel proberen wij met
regelmaat een digitale inspiratie-activiteit te organiseren.
Olga Middendorp verlaat ons bestuur
Met ingang van 1 januari heeft Olga Middendorp ons bestuur verlaten. Zij blijft wel actief in de
Korczak Stichting als jurylid van de Korczakprijs.
Wij danken Olga voor haar inzet in de afgelopen periode voor ons bestuur en wensen haar veel
succes bij al haar overige activiteiten.
In haar plaats was al eerder benoemd Frans van Kruining.

Kinderboeken voor Aruba en Curaçao
Leesbevordering is weliswaar in Nederland hard nodig, maar in andere delen van ons koninkrijk
eveneens. Jeroen Hoogerwerff (van Levendig Uitgever, de uitgever waar we als Korczakstichting
regelmatig mee samenwerken) verzorgt jaarlijks de geschenken voor de kinderboekenweek in Aruba
en Curaçao. Om het leesonderwijs daar extra te stimuleren is hij een crowdfunding gestart, die wij
van harte aanbevelen.
Zie: https://www.voordekunst.nl/projecten/11760-kinderboeken-voor-aruba-en-curacao

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
leden/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 2021).
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
Gedichten tijdens de corona-tijd
Wekelijks publiceert Arie de Bruin enkele gedichten via LinkedIN en stuurt deze per mail naar een
schare volgers. Voor al die mensen in onderwijs en opvoeding die tijdens de corona-periode
geïnspireerd willen worden en de werkelijkheid met een andere (soms humoristische) bril willen
bekijken.
Wil je ook opgenomen worden in de mailing, stuur je mailadres dan naar mail@ariedebruin.nl
In bijlage 1 vind je één van de gedichten die in de afgelopen maand zijn verschenen.

Boekentips
1. Janusz Korczak, Educating for Justice, Auteur: Joop W. A. Berding ISBN 9783030592493
Engelstalige uitgave van Joop Berding, oud bestuurslid van de Janusz Korczak
Stichting. Een mooie samenvatting van het leven en werk van Janusz Korczak en
zijn betekenis voor de kinderrechten en democratische opvoeding. Voor
Berding draait het bij Korczak om het creëren van een stem voor de stemlozen.
Kinderen worden, net als veel onderdrukte groepen, vaak het zwijgen
opgelegd. Als kinderen een stem krijgen, worden ze gehoord, gerespecteerd,
en hun gedachten en ideeën vormen de basis voor actie. Joop Berding

bespreekt o.m. de kinderrechtbank en de Kleine Revue, de krant die Korczak opzette om kinderen
meer macht te geven, zelfs onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Dit werk is een rijk
gedetailleerd onderzoek naar het leven en denken van een van de belangrijkste opvoeders van de
twintigste eeuw, waarvan de actualiteit niet kan worden onderschat.
2. Uit elkaar, Bette Westera en Syliva Weve, ISBN : 9789025771706 uitg. Gottmer
Een ontzettend mooi boek om voor en met kinderen te lezen. Liefde is iets
onbegrijpelijks. Mensen worden heel erg verliefd op elkaar. Ze gaan
samenwonen en misschien trouwen, krijgen kinderen en zijn gelukkig samen.
Maar soms gaat de liefde na een poosje over en besluiten ze weer uit elkaar
te gaan.
Dit boek staat vol gedichten over liefde die overging. Toch is het niet alleen
maar een verdrietig boek. Want hoe naar het ook is als je ouders uit elkaar
gaan, en hoe moeilijk het ook kan zijn als ze opnieuw verliefd worden, soms
gebeuren er toch weer dingen waar je blij van wordt…
Winnaar Woutertje Pieterse Prijs 2020, het Zilveren Penseel 2020 én de Gouden Griffel 2020!
3. Bijna Jarig, gedachten en gedichten, uitgeverij Kwintessens
Al (bijna) twintig jaar schrijven Bette Westera en Jos van Hest prachtige
gedichten voor de methode Hemel en Aarde. De rubriek waarin ze staan heet
Gedichten en gedachten en dat is niet voor niets. De gedichten blijven in je
gedachten door de verrassende wendingen en inzichten. De auteurs delen in
dit boekje hun mooiste en meest geliefde gedichten. Daarnaast zijn er drie
extra gedichten opgenomen. Heel mooi om cadeau te geven aan kinderen en
volwassenen
Te bestellen via https://www.kwintessens.nl/nieuw/bijna-jarig

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) 2021 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin.

Bijlage 1: Vlinderen
Zeg tien keer tegen Aisha
dat zij achterstanden heeft
en zij gaat het òòk geloven,
het vuur van zelfvertrouwen
zal dan vanzelf wel doven.
Dat gaat bij al die kinderen
waarschijnlijk straks gebeuren,
hoeveel jij achterloopt.
dat gaan we eerst eens keuren.
Dan zijn er dus veel kinderen
die denken: ik loop achter
ik ben vast niet goed genoeg
waarachter? geen idee,
maar ’t is hier rupsje-nooit-genoeg!
Acht miljard voor achterstanden,
want het is een schande dat zij zoveel achterlopen
hoe moet je dat in de verkiezingstijd
in ’s hemelsnaam verkopen?
Natuurlijk is dat geld best welkom,
maar besteedt het dan aan kinderen,
dan gaan al die mooie rupsjes
straks vanzelf weer vlinderen!

arie de bruin
18 februari 2021

Bijlage 1a: Blij?
Het onderwijs is blij: ineens komt er heel veel geld beschikbaar om de achterstanden die
door de corona-perikelen zijn ontstaan te bestrijden. Met een noodpakket komt het kabinet
scholen tegemoet. Het laat ze de vrijheid om met verbeteringsplannen te komen.
“Nu er eenmalig, buiten de begroting om, maar liefst 8,5 miljard tot aan 2023 klaarligt voor
het onderwijs, is dat dan ook een enorme kans voor een impuls. Alle onderwijsorganisaties
en de gemeenten die door de ministers betrokken zijn bij de totstandkoming van het
steunplan, reageren enthousiast” aldus TROUW van 18 februari. Het is de vraag of leraren
zelf ook blij zijn en of de kinderen er blij van worden.
Zo'n 6 miljard euro, gaat naar basisscholen, middelbare scholen en het speciaal onderwijs.
Dat geld mag uitsluitend gebruikt worden om leerachterstanden weg te werken. Scholen
bepalen zelf hoe die achterstanden weg te werken en waar dat extra geld van het kabinet
voor te gebruiken. Gedacht wordt aan bijlessen, weekendscholen en zomerscholen.
Maar helaas, dit geld is niet structureel en bovendien heeft het een verkeerd label: de
achterstanden moeten bestreden worden! Welke achterstanden? Zijn dat de klasseverschillen tussen rijk en arm, de kloof tussen kinderen uit lagere en hogere sociaaleconomische milieus? Of zijn dit de veronderstelde achterstanden doordat kinderen een
periode op een andere manier geleerd hebben, niet altijd volgens het boekje? Dat zijn
geen leerachterstanden, hooguit leerstof- achterstanden.
In het onderwijs staat nog vaak de leerstof meer centraal dan het kind zelf. Wanneer de
leerstof in een bepaald jaar niet gehaald is, adviseert de minister zelfs om maar meer
kinderen te laten zitten.
Wat gaan we doen met dat geld? Ik vrees dat er veel getoetst gaat worden om te kijken hoe
groot de leerstof-achterstand is. Vervolgens worden extra programma’s opgezet voor
kinderen die nu een D-tje scoren in plaats van het verwachte C-tje. De commerciële
huiswerkinstituten zien er wel brood in, want er zijn helaas geen extra leerkrachten om die
programma’s uit te voeren. De leraren hebben hun handen vol om het onderwijs weer
enigszins normaal voortgang te laten vinden en te zorgen dat kinderen hun zelfvertrouwen
weer vinden.... Want dat zijn ze voor een deel kwijt. Kinderen die regelmatig te horen
krijgen dat zij achterstanden hebben en een verloren corona-generatie zijn, gaan dit zelf ook
vinden. Zij denken dat zij niet goed genoeg presteren, dat zij achterlopen. Ziehier de
onvermijdelijke self-fulfilling prophecy.
Is er een alternatief? Jazeker: praat NOOIT meer over leerachterstanden! Geen enkel kind
loopt achter in zijn eigen ontwikkeling, dat kind leeft en ontwikkelt zich iedere dag!
En besteed het geld aan een structurele bijdrage voor onderwijs waar niet de
toetsresultaten, maar het kind centraal staat. Daar zijn leraren voor nodig die goed
geschoold zijn en veel tijd hebben om met kinderen samen te werken, samen te bewegen,
samen te zingen, te spelen en te vieren! Leraar, gebruik de vrijheid om met
verbeteringsplannen te komen die er echt toe doen, in jouw klas! Anders komt het geld op
verkeerde plekken terecht.
(Arie de Bruin)

Bijlage 2: “Korczak als arts”
UIT: R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver
(Uitgave SWP Amsterdam, 2017)

Auteur: In 1909 koos u voor een leven binnen de weeshuismuren
hetgeen in 1912 werd gerealiseerd. U hebt naar aanleiding van uw
overstap van het ziekenhuis naar het weeshuis geschreven dat deze
keuze geen gemakkelijke was en dat u het gevoel had het zieke kind te
hebben verraden. Wat waren o.m. uw motieven?
Korczak: “Belangrijk voor mijn keuze was dat ik al voor mijn overgang heb ervaren dat de
lach van het kind het meest kostbare is van de schatkamers die de mensheid rijk is en dat
alles wat de wereld omvat aan betekenis ligt in het stemgeluid van de zuigeling, in zijn
naïeve, onbevooroordeelde, frisse, jonge en onbeteugelde stem.
Dertig kinderen om mij heen tijdens een zomervakantie van vier weken waren voldoende
om duizend wonderen waar te nemen. Fascinerend was en is het nog steeds voor mij om
te zien hoe een verdeelde, kleurloze kinderschaar kan uitgroeien tot een gemeenschap
van harmonieus samenleven.
Graag wil ik in dit verband Louis Pasteur aanhalen die zegt: “Als ik een kind nader, maken
zich twee gevoelens van mij meester: weemoed over hetgeen het nu is en ontzag voor
hetgeen het kan worden.” Daar komen voor mij nog talloze denkbeelden en motieven bij,
ik noem het diepe respect voor wat het kind is, voor zijn huidige dag….”

(Volledige tekst te vinden in R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver
Uitgave SWP Amsterdam, 2017, pag. 33 - 34)

Bijlage 3: Prof. Mr. Miek de Langen
Het is al weer enige tijd geleden dat Miek de Langen overleed.
Merkwaardigerwijs werd daar in de media weinig aandacht aan
geschonken. We willen als Korczak Stichting echter stil staan bij haar
grote verdienste voor de rechten van kinderen. Als hoogleraar
jeugdrecht aan de Universiteit van Amsterdam heeft zij voortdurend
tegenslagen moeten verduren. “Jij wilt zeker dat baby’s kiesrecht
krijgen,” spotten haar tegenstanders. Ja ze was een knokker ,
betrokken en heel vaak kwaad. “Volwassenen hebben de mond vol
van kinderrechten maar in de praktijk worden kinderen en jongeren
nog steeds niet serieus genomen” aldus Miek de Langen.
Maar door haar grote energie en doorzettingsvermogen lukte het
haar om in 1985 de eerste Kinderrechtswinkel in Nederland te openen. Dat zijn er
inmiddels elf, waar honderden kinderen hulp krijgen. Kinderen wier ouders een scheiding
over hun hoofden uitvechten, die voor een vakantiebaan te weinig verdienen of die zich op
school onrechtvaardig behandeld voelen. Haar inzet trok ook internationaal de aandacht. Zij
was de initiatiefnemer van het eerste wereldcongres in Amsterdam over kinderombudswerk.
Miek de Langen benaderde kinderen als mensen en meende dat ze volledige
mensenrechten moeten hebben. Ze vond dat kinderen net als volwassenen zelf naar de
rechter moeten kunnen stappen. De Langen wist dat de mening van kinderen in zaken die
hen aangaan, even zwaar moet tellen als die van volwassenen en hulpverleners. Haar
tegenstanders vinden dat kinderen te weinig kennis en ervaring hebben om ze alle rechten
te geven. “Ze zeggen dat een kind niet kan overzien wat de gevolgen kunnen zijn van z’n
woorden tegen de rechter. Alsof volwassenen dat wel kunnen”, merkte De Langen terecht
op.
Haar strijd voor kinderrechten heeft ertoe geleid dat sinds 1982 kinderen vanaf 12 jaar door
de rechter gehoord worden bij het bepalen van gezag en omgang. Miek de Langen had dat
recht ook aan jongere kinderen gegund. “Gelukkig hebben we de laatste jaren wel bereikt
dat rechters een brief van een klein kind niet meer terzijde leggen”.
Het zal duidelijk zijn dat Miek de Langen haar grote inspiratie bij Janusz Korczak vond. Ook
hij zag kinderen in de eerste plaats als mensen en niet als wezens die nog niet af zijn.
“Kinderen worden geen mensen, ze zijn het al”, aldus Korczak.
Miek was vanaf het eerste uur een enthousiast lid van onze stichting. Op vele conferenties
en studiedagen was zij een zeer geziene deelnemer. Haar kritische pleidooien voor de
rechten van het kind zullen we missen.
Theo Cappon ( met dank aan Esther Bootsma, die een prachtig artikel over Miek de Langen
schreef in TROUW, 22 januari 1992.
(Zie: Het recht op een kind bestaat niet, het recht op ouders wel)

