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“Een arts redt het kind van de dood, de opvoeder heeft de taak
ervoor te zorgen dat het kan leven, hem het recht te verschaffen kind
te zijn.” (Janusz Korczak)
Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op onze website: http://korczak.nl/stichting/

2022
Wij wensen al onze lezers prettige feestdagen en een gelukkig 2022. Voor al die kinderen in deze
wereld waar het geluk niet zo vanzelfsprekend is, willen wij ons in dit nieuwe jaar blijvend inzetten!
Al hebben wij geen stemrecht, we hebben wel een stem
Op zaterdag 13 november kon de Korczakdag, die we in samenwerking met
het Kinderrechtencollectief organiseerden in het Kinderrechtenhuis te
Leiden, doorgaan. Het werd een prachtige conferentie. Een uitgebreider
verslag vind je hier: Verslag-Mini-conferentie-13-nov.-2021.pdf
Ruim tachtig volwassenen en kinderen kwamen samen om te spreken en te
werken rond dit thema! Hoe kan je je stem laten horen als je niet mag
stemmen, wanneer word je nou eens serieus genomen?
Kijktip: Zino van ChildPress heeft Huri Sahin tijdens de mini-conferentie geïnterviewd over haar rol als
voorzitter van het Kinderrechtencollectief en wat haar motiveert. Bekijk de video: https://vimeo.com/
646006481
Nieuwe bestuursleden
Met ingang van 1 januari 2022 verlaten enkele leden na vele jaren trouwe inzet ons bestuur: Anouk
Brink, Math Partouns en Maartje Bos.
Math gaat pensioen na zijn werkzame leven in de Jeugdzorg en wil zijn tijd nu op een andere manier
gaan invullen. Anouk heeft ruim 25 jaar op bijzonder inspirerende manier zich ingezet voor de
stichting. Een prachtig jubileum. Als bestuurslid treedt Anouk af, maar zij blijft in hart en nieren een
Korczakiaan.
Maartje Bos had al eerder haar werkzaamheden voor de stichting op een laag pitje gezet en heeft nu
besloten definitief te stoppen door haar drukke werkzaamheden elders.

Wij danken hen alle drie voor hun inzet in al die jaren. Tijdens de komende bestuursdag in 2022
zullen wij hen nog extra in het zonnetje zetten.
Inmiddels kunnen wij een nieuw bestuurslid verwelkomen in de persoon van Nina von der Assen. Zij
is orthopedagoog. Reeds eerder werkten wij met Nina samen, toen zij nog werkzaam was bij het
Kinderrechtenhuis.
Nina, van harte welkom in ons bestuur.
Korczak Kite Festival
Medewerkers van de universiteit van Tel Aviv hebben een speciale site opgezet met informatie over
Janusz Korczak en een uitwisselingsmogelijkheid. Wij hebben op 22 november meegewerkt aan het
digitale Korczak Kite Festival, waar Arie de Bruin een presentatie heeft gegeven over het project van
het Joods Kindermonument in Rotterdam.
Zie: www.school-of-life.org
Tien lucifersdoosjes
“Tien lucifersdoosjes, naar het verhaal van Janusz Korczak”. De Israelische acteur
Amichai Pardo heeft op donderdag 4 november een prachtige theatervoorstelling
gegeven voor kinderen van de Wilhelminaschool in R’dam-Crooswijk en volwassenen in
het auditorium van de pabo van Hogeschool Holland te Rotterdam. Dezelfde
voorstelling werd in die week op meerdere plaatsen uitgevoerd in Amsterdam en Den
Haag. Onze stichting heeft in dat kader lezingen en gastcolleges gegeven over het
leven en werk van Korczak.
Het geheel kwam tot stand in nauwe samenwerking met de stichting Rainbow (https://www.stichtingrainbow.org/ en de pabo van Inholland Dordrecht/Rotterdam.
Orna Porat Theatre for Children and Youth
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International Korczak Association (IKA)
Dit jaar werd de vergadering met vertegenwoordigers van alle Korczak-organisaties wereldwijd
digitaal gehouden op 20 november. We namen kennis van elkaars activiteiten. Mooi, om te merken
dat overal in de wereld mensen, die geïnspireerd zijn door Janusz Korczak, vanuit dezelfde passie
werken aan de rechten van het kind.
Tijdens de vergadering is door onze Nederlandse stichting een voorstel gedaan om bij de Israelische
regering gezamenlijk protest aan te tekenen tegen de maatregel waarin diverse Palestijnse Human
Right Organisaties tot ‘terroristische’ organisaties erden verklaard. Dit leverde verdeelde reacties op.
Er werd afgesproken dat er eerst nader onderzoek nodig was. Ons inziens maakt de maatregel deze
organisaties (waaronder Defence for Children Palestine) monddood en het werk voor de rechten van
kinderen in de bezette gebieden vrijwel onmogelijk.
Na vele mail-discussies bleek het onhaalbaar om een gezamenlijk protest als IKA in te dienen.
Inmiddels is gebleken dat diverse organisaties binnen het Kinderrechtencollectief ook een brief
hebben gestuurd aan de minister van Buitenlandse Zaken met het verzoek dit aanhangig te maken bij
de Israelische regering. Hier sluiten wij ons van harte bij aan. Zie: https://www.defenceforchildren.nl/
actueel/nieuws/
Onze brief aan de IKA-leden vind je in bijlage 3.
Gastcolleges, lezingen e.d.
In de afgelopen maanden hebben we gelukkig weer diverse lezingen en gastcolleges ‘life’ kunnen
verzorgen: in Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Capelle ad IJssel. Helaas zijn door de nieuwe
corona-maatregelen weer een aantal afspraken uitgesteld. Als stichting verzorgen wij gastcolleges,

Hier en Nu: een boekje van Jan Willems
Hier en Nu: Een mooi boekje van de hand van Jan Willems, voorheen lid van ons
Comité van Aanbeveling. (ISBN : 9789085601548) Op de achterkant van het
boekje staat Jan CM Willems (1952-2021). Hij, noch zijn artsen, hadden verwacht
dat hij nog zou leven, met agressieve tumoren onder zijn leden. In de Limburger
stond een prachtig interview met deze bijzondere strijder voor kinderrechten.
Je kunt het hier downloaden: /Interview-Jan-Willems.pdf
Wij wensen Jan Willems en zijn familie heel veel sterkte in deze bijzondere
periode van zijn leven.
Nash Dom
Ook in het komende jaar zullen we weer een Nash Dom kamp organiseren in de zomervakantie.
We willen tevens met een aantal zeer betrokken vrijwilligers die al vele jaren het kamp organiseren,
nadenken over de toekomst van het kamp. Hoe kunnen we samen zorgen dat deze prachtige
activiteit de komende jaren gecontinueerd kan worden? Gelukkig zijn er ieder jaar weer voldoende
mensen die met hart en ziel zorgen voor een prachtige vakantieweek voor kinderen.
Begin van het nieuwe jaar zullen we met elkaar overleggen.
lmtips
1. Un monde, debuut van de Belgische lmmaker, Laura Wandel
Een prachtige indringende im, waarin de lmmaker er uitstekend in
slaagt om jou met de ogen van een kind te laten kijken naar de wereld
op het schoolplein en in de school.
Kinderen brengen er ongeveer hun halve jeugd door. Kinderen: af en
toe zijn het kleine monstertjes, vaker verdwaalde engelen. Meestal
allebei. De pikorde is meedogenloos. En soms is de grootmoedigheid
groter. Het is hun wereld.
"Un Monde" won de prestigieuze debuutprijs op het BFI London Film Festival. De trailer is hier te
zien: https://www.youtube.com/un monde
2. Herr Bachmann und seine Klasse, documentaire van Maria Spitz
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Een mooie documentaire over een bevlogen leraar en zijn klas,
barstensvol diversiteit.
Herr Bachmann is een leraar die tegen zijn pensioen aan zit, maar
op een bijzondere manier kinderen weet te inspireren. Zo mooi
kan onderwijs zijn!
De film kreeg de Zilveren Beer-juryprijs op het filmfestival in
Berlijn. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=lEGt4oAt7Hg
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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 in uw
organisatie. Voor de broodnodige inspiratie in onderwijs en opvoeding!
Afspraken kun je maken via info@korczak.nl. Voor informatie: http://korczak.nl/stichting/activiteiten/
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

Zoek je nog een kerstcadeautje?
Geef dan een donatie van min. € 25,— aan de Korczakstichting cadeau!
Je geeft bijgaande kaart (die je in groter formaat kunt vinden op de
website en kunt printen: Cadeaubon-JKS.pdf); je maakt de donatie
over op banknr. NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak
Stichting. (o.v.v. cadeau-donatie 2022).
Via info@korczak.nl geef je de naam, adres en mailadres op van
degene aan wie jij dit cadeau geeft. Die ontvangt daarna van ons een
welkomstbrief en het boek “Vergeet het kind niet”.
Ben je zelf nog geen lid/donateur, dan hopen we dat je het wilt worden. We hebben je steun hard
nodig! Je kun je 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.
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3. De schooltuin, beste Nederlandse onderwijs lm 2021
De schooltuin – een jaar rond met je handen in de grond’, een lm van Mark Verkerk en Ignas van
Schaick, (makers van o.a. De nieuwe wildernis) Je kijkt mee door de
ogen van een groep kinderen die een jaar aan de slag gaan met het
verbouwen van hun eigen groenten en bloemen. Je volgt de kinderen
gedurende vier seizoenen met de successen, de teleurstellingen en
het enthousiasme van de jonge tuinierders tijdens het zaaien,
verzorgen, oogsten en opeten. De lm werd tijdens het Onderwijslmfestival uitgeroepen tot de beste Onderwijs lm van 2021: https://
www.ivn.nl/de-schooltuin

Bijlage 1: Column ‘Theorie of Praktijk’
Wil je tegenwoordig meetellen, dan moet je toch vooral zorgen dat je ‘evidence-based’ te
werk gaat. De menukaart die het ministerie van Onderwijs opstelde voor de inzet van NPOgelden biedt ons een scala aan ‘evidence-based’ mogelijkheden om te werken aan onze
verbetercultuur.
Korczak benadrukt echter een bredere optie: Een leraar ontwikkelt zich vooral door zelf
goed te kijken en te luisteren.
“Dankzij de theorie weet ik, dankzij de praktijk voel ik. De theorie verrijkt het intellect, de
praktijk geeft aan het gevoel kleur, oefent de wil. Ik weet - betekent niet: ik handel naar
hetgeen ik weet…..
Vaak neem ik afstand van de theorie, zelden van mijzelf.”
(UIT: J, Korczak, Theorie en Praktijk (1925), opgenomen in R. Görtzen, Het recht van het kind
op respect, uitg. SWP Amsterdam 2007, p. 121 e.v.).
Voor Korczak is het duidelijk: iedere opvoeder moet zelf een ontwikkelingsproces doormaken en voortdurend blijven leren, zowel van de theorie als van de praktijk. In de theorie is
nooit een pasklaar antwoord te vinden op de vragen uit de praktijk. Als je een recept zoekt
in mijn boek, leg het dan maar opzij, zegt hij.
Geen enkel boek kan het aandachtig kijken van de opvoeder naar het kind vervangen.
Kijk… en voel. Vergelijk dat met wat je weet uit de theorie, combineer het met je eigen
ervaringen en vooral met je eigen gevoel. Opvoeder, leer jezelf kennen voor je het kind wil
leren kennen!
Korczak was beslist geen tegenstander van wetenschap of van meetbare resultaten.
Nauwkeurig hield hij de ontwikkelingen van kinderen bij, zelfs in grafieken. Maar niet zonder
dit te combineren met de wezenlijke eigenschap van een pedagoog: “het zien met je hart!”
In ons huidige onderwijs zijn we helaas soms verwijderd geraakt van deze visie. Wij
vertrouwen onze eigen ogen en gevoelens steeds minder, wij varen op de zogenaamde
objectieve resultaten van toetsen en andere meetinstrumenten alsof het kind een meetbaar
object is. Menigmaal geldt nu het tegenovergestelde van wat Korczak zei voor een leraar:
“Vaak neem ik afstand van mijzelf, zelden van de theorie!” En dat maakt menig leraar
ongelukkig in zijn werk, hij verliest de regie over zijn werk als opvoeder. De toetsresultaten
van evidence-based programma’s bepalen zijn handelen in plaats van zijn eigen weten,
voelen en willen.

Ik begrijp het niet. In de klas leest Melvin heel redelijk. Als hij hardop moet lezen, blijven
kinderen gewoon naar hem luisteren; hij leest op een leuke manier voor. Maar bij de
leestoets scoort hij altijd laag.
(Leraar in groep 5)
Ja, wie moet je nou geloven: de toetsresultaten of je eigen ogen en oren?

Bijlage 2: “De wereld van kinderen”
Hoe kun je de wereld van kinderen begrijpen? Al ben je zelf
kind geweest, dat is heel moeilijk voor volwassenen, want zij
denken en voelen niet meer zoals een kind dit doet.
Bovendien: over welke wereld van het kind hebben we het dan
eigenlijk. Een kind leeft in vele werelden. Om er echt iets van te
begrijpen zul je bij henzelf te rade moeten gaan, mét hen
spreken in plaats van tegen hen.

In Opvoedingskunst (1938) schrijft Korczak het volgende:
Een kind heeft een eigen grote en belangrijke wereld. Twee kinderen - hebben drie grote
werelden. Drie kinderen - dat is niet één plus één plus één. Dat is veel meer: het eerste
en het tweede kind, het eerste en het derde kind, het tweede en het derde kind en alle
drie samen. Zeven grote werelden. Antipathie, vriendschap, vechtpartij, welwillendheid,
blijdschap, verdriet. Reken zelf maar uit over hoeveel werelden 10, 20, 30 kinderen
beschikken. Vele werelden en moeilijke werelden, vol doornen en distels.
Alleen, zonder de hulp van het kind, kun je ze niet bevatten.
Janusz Korczak

Bijlage 3: Brief aan IKA (International Korczak Association)
1 December 2021

Dear IKA members,
Our appeal from Janusz Korczak Stichting Netherlands to protest on behalf of IKA against
the Israeli government's decision to declare a number of human rights organizations
operating in Palestine “terrorist organizations”, has sparked a good discussion. I'm happy
about that, because our work for children's rights, everywhere in the world, deserves our
constant attention.
Why protest against a measure of the Israeli government and not against the politics of
Belarus, Uganda, China, the Philippines, America or anywhere else in the world? Of course,
we should always do that!
And I hope that every Korczak organization in the world will certainly do the same in their
own country. As a Dutch organization we are partner of the Kinderrechtencollectief
( Children's Rights Collective) in our country: a partnership of organizations that is
monitoring children's rights in the Netherlands. The Kinderrechtencollectief (Children’s
Rights Collective) regularly brings matters that conflict with the rights of the child to the
attention of Dutch politicians and Dutch government. We are also related with other
organisations fighting for children’s rights in some African countries (Stichting Edukans).
But it is precisely because Israel is so close to our hearts, because of our common
relationship with Janusz Korczak, that we have now brought this matter to your attention.
We understand that the political situation in Israel and Palestine is extremely complex and
politically difficult to resolve, and we hope and pray for peace for Israeli and Palestine
people in this beautiful country.
Of course we are not a political organization and we should not get involved in all kinds of
political issues, but when the rights of children and human rights in general are at stake we
must raise our voice! Korczak is a role model for me in this.
My letter is certainly not intended to polarize and provoke contradiction within the members
of IKA.
But when major reliable organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch,
UN High Commissioner of Human Rights, (see: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents) and
even Israeli Peace Organisations like Bt’selem (see: https://www.btselem.org ) have also
investigated this and have concluded that this measure is being introduced completely
wrongly, it is for me time to think about it. This measure makes the work for human rights
and children's rights in Palestine very difficult, even sometimes impossible.
Perhaps the least thing we can do as IKA is to wholeheartedly support organizations fighting
for children's rights in Israel and Palestine in their work. In my opinion, 'framing' as a terrorist
organization does not fit in with that.

For many years I have personally been concerned about the rights of Palestinian children. I
have been in Israel and in Palestine, visited schools there, talked to children and teachers,
with parents and I started a sponsorship campaign in the Netherlands to support a project
for trauma processing of children imprisoned under military authority in the occupied
territories . (The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org/rehab/en/)
In both Israel and the Palestinian territories, I have met many people who are passionately
committed to peace and children's rights. Let’s do the same and give them our support.
We see that opinions in this case are too divided. We understand that it is not feasible for
IKA to make a joint protest. That is not necessary, but it could have sent a strong signal if
we could have done this together.
Thank you for all your reactions, it was very good to share this together.
As Janusz Korczak Foundation Netherlands we think about a next step in the Netherlands.
Kind regards to all.
Arie de Bruin
(pres. Janusz Korczak Stichting Netherlands

