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“Een kind denkt niet minder, niet beperkter, niet slechter dan
volwassenen; het denkt anders. Een kind denkt met zijn gevoel, niet
alleen met zijn verstand.” (Janusz Korczak)
Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op onze website: http://korczak.nl/stichting/

Tien lucifersdoosjes

Orna Porat Theatre for Children and Youth

Tien
Luciferdoosjes
Volgens het verhaal van Janusz Korczak

Spel: Amichai Pardo
Gelijktijdige vertaling: Netta Yedid
4 november 2021

פסטיבל במה ישראלית

19.00 uur

2021

Hogeschool Inholland
Posthumalaan 90 - Rotterdam
Tickets: €5.=. Te betalen op de avond zelf.
Aanmelding via: Korczaklezing@inholland.nl

Op donderdag 4 november organiseert de Janusz Korczak
Stichting samen met pabo Dordrecht en pabo Rotterdam van
Hogeschool Inholland en de stichting Rainbow een bijzondere
theatervoorstelling van Amichai Pardo, een Israelische acteur. Het
verhaal van Janusz Korczak komt op bijzondere manier tot leven in
“Tien lucifersdoosjes, naar het verhaal van Janusz Korczak”.
De voorstelling wordt om 19.00 uur in het auditorium van
Inholland Rotterdam gehouden: Posthumalaan 90, 3072 AG
Rotterdam. Aanmelden is noodzakelijk via
korczaklezing@inholland.nl
Zie voor verdere informatie www.korczak.nl Tien lucifersdoosjes

israelistagefestival.com

Al hebben wij geen stemrecht, we hebben wel een stem
Op zaterdag 13 november a.s.
organiseert de Janusz Korczak Stichting
i.s.m. het Kinderrechtencollectief weer
een mini-conferentie/Korczakdag in het
Kinderrechtenhuis te Leiden.
De participatie van kinderen en jongeren
in onze samenleving staat centraal.
Medewerking wordt verleend door o.m.
Huri Sahin van het

Kinderrechtencollectief, Tako Rietveld van de Kindercorrespondent, jongeren van WalhallaB, LAKS
(Landelijk Aktie Komitee Scholieren). Geef je nu nog snel op via: info@korczak.nl. Voor meer
informatie: zie bijlage 2 en www.korczak.nl
Wie zelf niet speelt, begrijpt er niets van
Het weer was ons goed gezind: Op 26
september, de laatste warme zomerdag
van dit jaar, werd de speciale
activiteiten(mid)dag georganiseerd in het
Klimbos Het Klimeiland te Leidschendam
voor opvoeders en kinderen om samen
te spelen, dè beste manier om ons
nieuwe jaarboek te presenteren. Ruim
honderd volwassenen en kinderen
genoten volop van het mooie weer en
waren voortdurend aan het spelen.
Klezbez zorgde voor een heerlijke sfeer
met klezmermuziek.
Het jaarboek is nog te koop via info@korczak.nl , via de uitgever: https://
boekwinkel.levendiguitgever.nl/wie zelf niet speelt en in de boekhandel.
Nash Dom Jubileumboek
Dit jaar werd het Nash Domkamp voor de 12e keer gehouden: reden
om een mooi jubileumboek te maken over de geschiedenis en de
praktijk van het jaarlijkse Nash Dom kamp. Het boek “Nash Dom, de
tijd van je leven” is voor donateurs gratis te verkijgen via
info@korczak.nl. Alleen vragen wij u een kleine bijdrage te leveren
voor de verzendkosten.
Nash Dom kamp in 2021
Nadat er in 2020 geen kamp gehouden kon worden in verband met
de tijd van je leven
de corona-crisis kon het gelukkig dit jaar wel doorgaan. Het Nash
Dom kamp was weer een succes. Opnieuw is het gelukt voor
kinderen een prachtige vakantieweek te organiseren, waarin een
bijzondere sfeer wordt gecreeerd, geheel in de geest van Korczak. Er
was weer een kinderraad, kinderen organiseerden zelf allerlei
workshops en hadden een grote inbreng in de organisatie. Speciale aandacht vragen we voor
kinderen die anders niet op vakantie kunnen. Voor hen worden speciale financiële regelingen
getroffen. Wij hebben gelukkig ook dit jaar weer vele sponsors gevonden die dit mogelijk maakten!
Een verslag van één van de kinderen is te vinden in bijlage 3
Nash Dom

Speciale uitgave ter gelegenheid van 12,5 jaar
Nash Dom kampen in Nederland,
Janusz Korczak Stichting 2021

NIVOZ-onderwijsavonden
10 NOVEMBER • ONDERWIJSAVOND
Onderwijsavond met Joke Broekema, Jan Fasen en Hartger
Wassink: Over een andere school- en opleidingscultuur en het zelf
weten van de leraar

Op woensdag 10 november 2021 vervolgen we de reeks Onderwijsavonden vanuit het jaarthema 'I
am not a robot'. Met Joke Broekema, Jan Fasen en Hartger Wassink zoomen we in op de
schoolcultuur. Schoolleider Joke Broekema werkt met haar team aan een eigen krachtig verhaal en
het realiseren van dromen. Jan Fasen was mede-grondlegger van de eerste Agora-school en nu
voorzitter van de vereniging Agora Onderwijs. Samen met Hartger Wassink, onderwijsonderzoeker
en vader van een ‘Agora-leerling’, spreken zij over wat je als leraar en schoolleider kunt bereiken
met moed.
Zie: www.nivoz.nl Onderwijsavond

Gastcolleges, lezingen e.d.
Nu de corona-maatregelen verruimd zijn, krijgen we gelukkig weer diverse uitnodigingen voor
lezingen en gastcolleges.
Als stichting verzorgen wij gastcolleges, lezingen of workshops voor opleidingen, schoolteams,
ouderavonden, conferenties, voor medewerkers in de jeugdzorg, op studiedagen etc. tegen een
niet-commercieel tarief.
Bent u betrokken bij een pabo, lerarenopleiding, andere pedagogische opleidingen, scholen,
buitenschoolse opvang, jeugdzorg etc. breng deze mogelijkheden dan onder de aandacht binnen
uw organisatie. Voor de broodnodige inspiratie in onderwijs en opvoeding!
Het is ook mogelijk om een tentoonstelling over het leven en werk van Korczak kosteloos enige
dagen of weken te lenen en in uw gebouw een plaats te geven; u betaalt slechts de vervoerskosten.
Neem contact op met info@korczak.nl
Korczak-kringen
De activiteiten van de Korczakkringen in Amsterdam en Rijnmond zijn weer gestart. De eerste
bijeenkomst in Dordrecht werd begin oktober weer gehouden.
Wilt u een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst in Amsterdam of in regio Rijnmond per
mail ontvangen, geef dit door via info@korczak.nl

Boekentips
1. De werelden van Hannah Arendt. Auteur: Joop Berding. ISBN : 9789464315967

Joop Berding (oud-bestuurslid van de Korczak Stichting) heeft een
prachtig boek geschreven voor ieder die geinteresseerd is in het werk van
Hannah Arendt. Het is helder opgebouwd en hij bespreekt op
toegankelijke manier de belangrijkste begrippen uit de filosofie van
Arendt. De bekende filosoof Hans Achterhuis schreef over dit boek o.m.
‘Een groot, betrouwbaar overzichtswerk over Arendt, dat hadden we
eigenlijk nog niet. Joop Berding heeft het geschreven.’

2. Zijn wie je bent, worden wat je wil, uitg. Levendig Uitgever; Illustratie: Helen van Vliet en
Vanessa Paulina | ISBN 9789083140766
In de twee-en-twintig gedichten in deze bundel komen vele beroepen voorbij.
Droombanen, banen waar ooit over werd gedroomd en dromen die niet zijn

uitgekomen. Van bekende en onbekende dichters, allemaal geschreven uit het hart, om het leven te
vieren, waarin een ieder zijn eigen unieke rol vervult. Voor de Kinderboekenweek, maar zeker ook
daarna….
Het boekje is tot stand gekomen in samenwerking met Biblioteka Nashonal Kòrsou en Biblioteca
Nacional Aruba. De opbrengst van dit boekje komt ten goede aan een leesbevorderingsproject op
Aruba en Curaçao.
Info: www.levendiguitgever.nl
3. Mount ETNA spel, auteur: Anja van der Hoek, uitg. ETNA coaching
Het Mount Etna Spel is een coöperatief spel, dat spelenderwijs
mogelijkheden biedt om op een goede, gezonde manier te leren gaan
met perfectionisme.
Veel kinderen, en in het bijzonder hoogbegaafden, leggen de lat hoog,
voor zichzelf en voor hun omgeving. Vaak is een perfectionistisch kind
nooit tevreden, durft het geen fouten te maken, ontwikkelt het kind
angst voor nieuwe dingen, leert het niet van feedback of komt het zelfs
helemaal niet meer in beweging vanwege onrealistisch hoog gestelde
doelen. De grote diversiteit aan opdrachten in het Mount Etna Spel kunnen bijdragen aan het
ontwikkelen van een gezonde vorm van perfectionisme. Door coachende vragen te stellen kan de
begeleider de speler(s) tot nieuwe inzichten brengen. Zie: www.etnacoaching.nl
Nadere informatie: etnacoaching@gmail.com
Literatuur van en over Korczak
Dit is één van de belangrijkste werken van Janusz Korczak. U kunt bij ons diverse
boeken bestellen van en over Korczak.
Naast enkele vertalingen van werken van zijn hand (vertaling en redactie van R.
Görtzen), hebben wij nog diverse jaarboeken in de aanbieding.
Een uitgebreid overzicht van beschikbare literatuur vind je op http://korczak.nl/
stichting/literatuur/
U kunt bestellen via info@korczak.nl

Agenda
- 3 november Amsterdam: lezing over Korczak Liberale Joodse Gemeente (i.v.m. voorstelling Tien
Lucifersdoosjes)
- 4 november, Rotterdam: Tien Lucifersdoosjes naar het verhaal van Janusz Korczak: voorstelling in
auditorium pabo Inholland Rotterdam (aanvang: 19.00 u)
- 8 november: Amsterdam, bestuursvergadering JKS
- 10 november, Driebergen: Onderwijsavond Nivoz
- 11 november: gastcollege pabo Rotterdam Inholland
- 13 november, Leiden: miniconferentie i.s.m. Kinderrechtencollectief in Kinderrechtenhuis
(aanvang 10.00 u.)
- 17 november, Capelle aan den IJssel: medewerking Onderwijscafé PCPO Capelle/Krimpen
- 22 november, (digital) medewerking International Kite Korczak Festival (org. Universiteit Tel Aviv)
- 6 december: lezing Praktijkdag Zwemonderwijs Nieuwegein

Maak vrienden en collega’s lid/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 te kunnen
rekenen. U kunt uw donatie overmaken op banknr. NL86
INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting. (o.v.v.
donatie 2021).
Kent u collega’s, vrienden of bekenden die mogelijk
belangstelling hebben voor het werk van Korczak en de
kinderrechten? Vraag hen ook lid te worden of maak hen lid… een verrassend cadeau.
Bent u zelf 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

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: Column Edubesitas
“ Over de overbelasting van leerlingen worden in Europa hele bibliotheken vol geschreven;
terwijl dit lastige probleem eenvoudig en snel opgelost kan worden, als we het principe
hanteren, dat de taak van de school niet ‘het weten’ is, maar de ontwikkeling van het kind;
niet het volproppen van de hoofden met onnodige ballast, maar hen voorbereiden op het
leven.” (UIT: J. Korczak, Die gegenwärtige Schule, 1905)
Edubesitas is blijkbaar geen probleem van onze tijd. Ook Korczak spreekt al over de
overbelasting van leerlingen. Die voortdurende overladenheid van het onderwijs heeft
namelijk alles te maken met de visie op het kind, de mens en daarmee ook met de visie op
de betekenis van onderwijs voor die mens.
Zien we het kind als een ‘vat dat volgegoten moet worden’ of heeft onderwijs de taak in
ieder kind ‘een vuur te onsteken’? In beleidsstukken en schoolplannen kom je zo nu en dan
nog wel eens het ideaal van een vuur ontsteken tegen, maar het zal duidelijk zijn dat in onze
samenleving nog altijd de leerling als ‘vat’ gezien wordt dat volgepropt moet worden met
steeds weer meer relevante noodzakelijke leerstof. Er komen veel verwachtingen op de
school af over wat het onderwijs allemaal tot stand moet brengen.
Bovendien wil de politiek dat dit ook allemaal zorgvuldig gemonitord wordt, zodat de
leeropbrengsten goed in beeld worden gebracht. De overladenheid van het curriculum
zorgt op die manier vanzelf tot overbelasting van leraren en vele burnout-klachten.
Korczak heeft een eenvoudige oplossing: de taak van de school is niet ‘het weten’, maar de
ontwikkeling van het kind; niet het volproppen van de hoofden met onnodige ballast, maar
hen voorbereiden op het leven.
Het is goed om ons te bezinnen op de manier waarop we naar het kind kijken. Is het kind
een ‘onaf’ mens, dat in pakweg twintig jaar klaargestoomd moet worden tot een
zelfstandige volwassene? We kunnen gevoeglijk concluderen dat dat in veel, zo niet alle
gevallen, mislukt. Niemand is ooit ‘af’, niemand is ooit volledig zelfstandig. Zijn volwassenen
een beter soort mens dan kinderen? Zijn kinderen dommer dan volwassenen, impulsiever,
agressiever? Hebben zij minder rechten omdat zij toch maar klein zijn?
Korczak verzet zich heftig tegen zo’n kind- en mensbeeld en stelt daar tegenover dat het
kind een volledig, volwaardig persoon is en als zodanig respect verdient. Het moet niet
afhankelijk zijn van onze welwillendheid of barmhartigheid, nee, het heeft rechten zoals
ieder mens!
Jazeker, een kind is kwetsbaarder doordat het klein is. Daarom verdient het volgens Korczak
nog een aantal extra rechten. In zijn boeken geeft Korczak talloze voorbeelden dat het kind
‘niet dommer, roekelozer, agressiever of minder ontwikkeld’ is. Elk mens ontwikkelt zich zijn
leven lang en kinderen ontwikkelen zich in hun levensfase verbazingwekkend snel.
De school mag daarbij een prachtige rol vervullen door het kind iedere dag tot zijn recht te
laten komen. Korczak formuleerde o.m. als grondrecht: ‘Elk kind heeft recht op de dag van
vandaag’.
Dit geeft exact aan waar het om dient te gaan in het onderwijs: het recht op de dag van
vandaag! Als school zijn we voortdurend bezig met ‘later’, als je groot bent (als je af

bent???). Daar gaat het helemaal niet om: het gaat om vandaag, om het leven hier en nu!
“Als een kind vandaag tot zijn recht komt, zal het vele vruchten dragen later”, zegt Korczak.
Hoe bereid je een kind voor op het leven? Door met hem samen te leven, door in relatie
met elkaar te werken.

Edubesitas
Dit kan er nog wel bij
dat is belangrijk voor de maatschappij
misschien wordt het een beetje veel
maar ja,
die leerstof is ook essentieel
en dit
en dit
en dat en dat
waarom hebben zij dat niet gehad?
daar moet de school voor zorgen
noodzakelijk voor de dag van morgen
hoe zit dat eigenlijk met vandaag?
er wordt te veel gevraagd
de leerstofrups heeft nooit genoeg
de leraar in de ziekenboeg
hij wil zich ’t liefst even verstoppen
en dan in alle rust ontpoppen
misschien moet hij voor ’t welzijn van de kinderen
een beetje eduminderen.
arie de bruin

(Dit gedicht werd speciaal geschreven voor het themanummer over Edubesitas, van Van Twaalf tot Achttien (september 2021)
Zie: https://www.van12tot18.nl/het-onderwijs-lijdt-aan-edubesitas
Wil je regelmatig een nieuw gedicht over onderwijs of opvoeding van Arie de Bruin ontvangen, meld je dan aan voor de
Prikkel Poëzie via ariecdebruin@kpnmail.nl)

Bijlage 2:

Al hebben wij geen
stemrecht, we hebben
wèl een stem!

Uitnodiging
Miniconferentie
Zaterdag 13 nov. 2021
10.00 - 14.00 u.
Kinderrechtenhuis
Hooglandsekerkgracht
17b,
2312 HS Leiden
www.korczak.nl
www.kinderrechtencollectief.nl

De Janusz Korczak Stichting organiseert i.s.m. het
Kinderrechtencollectief op zaterdag 13 november a.s. een
miniconferentie in het Kinderrechtenhuis te Leiden voor
haar achterban en iedereen die belangstelling heeft voor
dit thema. Korczak benadrukt als geen ander dat kinderen
en jongeren volwaardige mensen zijn en serieus genomen
moeten worden. Maar hoe zit dat dan met stemrecht? En
wat betekent jongerenparticipatie nou echt als je niet mee
mag beslissen?
Het thema komt op vele manieren aan bod: Bijdragen van
Huri Sahin (vz. Kinderrechtencollectief), Tako Rietveld
(Kindercorrespondent), Arie de Bruin (vz. Korczakstichting),
gesprekken met kinderen en jongeren van NJR en LAKS,
muziek en theater, en een lunch als afsluiting.

Reserveer de datum en meld u aan via: info@korczak.nl
Vermeld daarbij “Miniconferentie 2021”, naam, (mail)adres. U ontvangt dan z.s.m. een
toegangsbewijs en het definitieve programma. De toegang is gratis: er wordt een vrijwillige
bijdrage naar draagkracht gevraagd, over te maken op NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz
Korczak Stichting o.v.v. miniconferentie 2021.

"Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren”
Janusz Korczak

Bijlage 3 Nash Dom kamp
Dit kamp was mijn eerste keer bij Nash Dom.
Ik ben enthousiast gemaakt door een
vriendin en schreef me daarna in. Ik keek er
erg naar uit, maar ik vondhet ook spannend.
Wat, als het niks voor mij was?
Als één van de eersten kwam ik aan en
daarna volgden steeds meer kinderen. Ook
iemand die ik toevallig al kende en ik goede
vrienden mee was. Meteen werd ik goed in
de groep ontvangen. Het kamp is begonnen.
Wat ik vooral leuk vond, waren de workshops.
Er zat van alles tussen. Ik koos meestal voor
de creatieve. Zo heb ik bijvoorbeeld een
menoryboard gemaakt en voor het eerst achter een naaimachine gezeten.
Niet allen maak of doe je leuke dingen bij workshops, je krijgt ook contact met andere
‘families’, waar je normaal misschien nooit mee
spreekt. De workshops hebben mij geholpen
iedereen te leren kennen. Zelf heb ik ook een
workshop gegeven. Bij mij konden mensen
dromenvangers maken. Het was leuk iedereen te
helpen en de rsultaten te zien. Ik leer daar zelf ook
van.
Aan het eind van het kamp vroegen de
begeleiders mij of ik volgend jaar weer kom. Daar
had ik maar één antwoord op; “JA, duh!!!” Deze
week was één van de leukste weken van mijn leven
en die wil ik zeker weer meemaken. Volgend jaar
ben ik de vriendin die nieuwe mensen meeneemt,
zodat zij hetzelfde kunnen beleven als ik.
Elma Balkenende, 15 jaar

Bijlage 4
“Het privilege der volwassenen”
Korczak is vaak bijzonder kritisch op het gedrag van
volwassenen, ook op dat van hemzelf.
Daarom schrijft hij: “Leer eerst jezelf kennen, eer je kinderen
wilt leren kennen!”
In “Het recht van het kind op respect” stelt hij genadeloos de
hypocrisie van volwassenen aan de orde. Het is verhelderend
om zo nu en dan in de spiegel te kijken die hij ons voorhoudt.
Toen ik als leraar dit voor het eerst las, werd ik rood…. daarna
heb ik mijn leerlingen regelmatig gevraagd mij eerlijke
feedback te geven, wanneer ik weer iets over ‘hun misstappen’
had te zeggen….
(arie de bruin)

Het recht van het kind te zijn zoals het is
“Wat zal er van hem worden als het groot is?” vragen we ons verontrust af. We willen
graag dat onze kinderen betere mensen worden dan wijzelf. Wij dromen van de volmaakte
mens van de toekomst.
We moeten waakzaam zijn, onszelf op deze leugen betrappen en ons in volzinnen
gehuld egoïsme blootleggen. Ogenschijnlijk opofferende berusting is in werkelijkheid
doodgewone zwendel.
We zijn het met onszelf eens geworden en hebben ons ermee verzoend, we hebben
onszelf vergeven en vrijgesproken van de plicht ons te beteren. Wij werden slecht
opgevoed. Nu is het te laat. Onze fouten en ondeugden hebben zich reeds diep in ons
verankerd. We staan kinderen niet toe ons te bekritiseren en aan zelfcontrole doen we
niet.
Eenmaal vrijgesproken hebben we de strijd met onzelf opgegeven en deze last op de
schouders van de kinderen gelegd.
De opvoeder eigent zich gewillig het privilege der volwassenen toe: om niet over
zichzelf, maar over kinderen te waken, niet zijn eigen misstappen, maar die van kinderen te
registreren.
Janusz Korczak
UIT: J. Korczak, Het recht van het kind op respect, uitg. SWP Amsterdam 2007, pagina 160.
(vertaling R. Görtzen)

