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“Als een kind niet van honger is gestorven, maar slechts hongerig, 
slechts door honger verzwakt - dan bouwt het uit prikkeldraad op 
een verkoolde balk een schommel” (Janusz Korczak, De lente en het 
kind, 1921) 

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

Oorlog 
De verschrikkingen van de oorlog komen dagelijks voorbij. Toen Korcak in de Eerste Wereldoorlog 
als militair arts was opgeroepen en hij dienst deed in Kiev schreef hij dat de grootste slachtoffers van 

de oorlog altijd de kinderen zullen zijn. 
Zelfs als zij niet gedood worden, 
dragen zij het leed en de trauma’s hun 
leven lang met zich mee.  

En toch… het kind zal spelen… 
Wij denken in deze afschuwelijke 
periode aan onze zusterorganisaties, 
de Korczakverenigingen in Oekraïne 
en Rusland en wensen hen veel 
sterkte. 

tekening: Len Munnik 

Steun voor kinderen in Oekraïne 
In samenwerking met boekhandel Jimmink in Amsterdam is Theo Cappon, mede namens onze 
stichting, een aktie gestart ter ondersteuning van een kindertehuis in Kiev, dat geleid wordt door een 
lid van de Oekraïense Korczak Stichting, dhr. Bogdan. Doet u mee? Uw bijdrage kunt u overmaken 



op de bankrekening van: Boekhandel Jimmink BV, rek nr. NL06 INGB 0000 6017 00 o.v.v. Hulp via 
Korczak.  
Meer informatie te vinden op: https://www.boekhandeljimmink.shop/help-kind-uit-oekraine 

Nieuwe bestuursleden 
Met ingang van 1 januari 2022 verlieten enkele leden na vele jaren trouwe inzet ons bestuur: Anouk 
Brink, Math Partouns en Maartje Bos. Tijdens de bestuursdag van 19 maart jl. hebben wij officieel 
afscheid van hen genomen. 
We kunnen twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: Nina von der Assen en Paul Gramsma.  
Nina is moeder van twee kinderen en werkt als orthopedagoog in het onderwijs en was eerder 
medewerker van het Kinderrechtenhuis in Leiden. Paul is vader van drie kinderen en reeds enige 
jaren actief binnen onze Nash Dom werkgroep en zal in 2022 één van de begeleiders van het kamp 
zijn. Hij was enige tijd docent en heeft een zeilmakerij. 

Bestuursdag 2022 
Op zaterdag 19 maart hielden wij onze bestuursdag in Rotterdam. Na een boottochtje vanuit 
Dordrecht bezochten we eerst het Joods Kindermonument aan de Stieltjesstraat in Rotterdam-Zuid. 
We namen uitgebreid kennis van de geschiedenis van deze bijzondere plek en er werd verteld over 
het Onderwijsproject “Jij hoort op onze school” dat in het kader van dit monument op diverse 
scholen in Rotterdam wordt uitgevoerd. We gebruikten de lunch in Verhalenhuis Belvédère en 
hielden daarna een brainstormsessie over nieuwe activiteiten in de toekomst van onze stichting. 
Nieuwe ideeën werden gelanceerd: meer inzet op sociale media, activteitendagen voor kinderen en 
opvoeders, versteviging van de relatie met pedagogische opleidingen, meer aandacht voor 
Jeugdzorg en dergelijke. Er zal in de komende periode een nieuw beleidsplan voor de periode van 
2022 - 2026 worden ontwikkeld, waarin een en ander verder wordt uitgewerkt. 

Regiokring Rijnmond 
Op maandagavond 28 maart is de Regiokring Rijnmond weer ‘live’ bij elkaar geweest. Het thema was 
Kinderen en Oorlog, helaas heel actueel. We deelden de ervaringen die verschillende leden hadden 
met vluchtelingenkinderen in de klas, lesmateriaal en activiteiten, aandacht voor traumaverwerking 
etc. Ook Korczak heeft veel gezegd en geschreven over dit thema, Dit werd eveneeens besproken. 
(zie bijlage 2). 
De eerstvolgende bijeenkomst vindt in juni plaats; de exacte datum is nog niet bekend. Wil je 
deelnemen, geef dit dan door aan Arie de Bruin Woon je in deze regio en wil je ook deelnemen aan 
de regiokring: neem contact op met Arie de Bruin via info@korczak.nl  

Herdenking 4 mei 
Op 4 mei verzorgt Theo Cappon een lezing over het leven van Korczak na afloop van de 
herdenking rond het beeld van Anne Frank op het Merwedeplein in de Rivierenbuurt van 
Amsterdam, het plein waar Anne een groot deel van haar jeugddoorbracht.  De lezing/
vertelling wordt gehouden in het ontmoetingscentrum van boekhandel Jimmink, 
Rooseveltlaan 62 te Amsterdam. 

Tentoonstelling in Hoofddorp 
Vanaf 2 mei wordt een aantal panelen tentoongesteld van de Korczak tentoonstelling in 
kerk- en ontmoetingscentrum De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp. Bij de opening zal Paul 
Boersma een inleiding houden over Korczak. 



Korczakprijs 2022 
Na de corona-periode hebben we het werk voor de uitreiking van de Korczakprijs weer opgepakt. De 
jury is uitgebreid met twee nieuwe leden: Peter te Riele en Jeffrey Selier. Wij heten hen van harte 
welkom en zijn blij dat zij zich voor onze stichting willen inzetten. De overige leden zijn Aafke 
Vermeijden, Duncan Di Cicco en Hans Notten (namens het bestuur). We overwegen om de naam te 
wijzigen in Korczak-Oorkonde, om de competitie-suggestie weg te nemen. 
Wij hopen in het najaar de Korczak-Oorkonde 2022 uit te kunnen reiken. 

Contact met opleidingen 
Het aantal uitndogingen voor gastcolleges, lezingen e.d. neemt gelukkig weer toe. We hebben een 
speciale mailing gestuurd naar alle pabo’s in Nederland en zullen ook alle Lerarenopleidingen en 
andere pedagogische opleidingen benaderen en hen de mogelijkheden van gastcolleges e.d. 
opnieuw onder de aandacht brengen.. 
Ben je betrokken bij een pabo, lerarenopleiding, andere pedagogische opleidingen, scholen, 
buitenschoolse opvang, jeugdzorg etc. breng deze mogelijkheden dan onder de aandacht in je 
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 

Nash Dom 
Dit jaar wordt er weer een Nash Dom kamop gehouden van 13 t/m 19 augustus, dit keer in De 

Hazelaar in Eersel (NB). De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Inmiddels is het kamp al volledig volgeboekt. Er zijn 
trainingsbijeenkomsten gehouden voor de vrijwilligers van 
de leiding. 
We zoeken nog dringend enkele begeleiders.  
Heb je tijd en zin om samen met kinderen een prachtige 
week te beleven, meld je dan via  
nashdomnl@gmail.com of via de website  https://
www.nashdom.nl/.  
Daar kun je ook meer informatie vinden. 

De Vrolijkheid 
Stichting de Vrolijkheid  is een netwerk van professionele kunstenaars, 
regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders. Samen realiseren 
zij wekelijks meer dan 100 workshops en kunstprojecten op 
asielzoekerscentra door heel Nederland.  Met dans, theater, muziek, 
nieuwe media en beeldende kunst investeert de Vrolijkheid in  de 
ontwikkeling en empowerment van jonge azc-bewoners.  Vrolijke 
ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en 
ontwikkelen. 
Binnen de Vrolijkheid is veel ruimte voor leren, ontwikkelen, elkaar 
inspireren en het delen van kennis en ervaringen. Alle medewerkers en 

vrijwilligers van de Vrolijkheid krijgen kansen zich te ontwikkelen in de vorm van trainingen. Dit 
trainingsprogramma, de Vrolijke Academie, is van en voor iedereen die actief is in het Vrolijke 
netwerk. Op 8 april verzorgt onze Janusz Korczakstichting een trainingsdag voor vrijwilligers over 



de pedagogiek van Korczak en hoe je die kunt verbinden in de praktijk van het werken met 
kinderen. Stichting De Vrolijkheid ontving in 2010 de Janusz Korczakprijs. 
De Stichting zoekt ook altijd vrijwilligers: https://vrolijkheid.nl/join/vrijwilliger/ 
Voor meer informatie: https://vrolijkheid.nl/pages/de-vrolijkheid/ 

Het regeerakkoord in kindertaal 
Het beleid van de regering begrijpen of erover meepraten is voor kinderen lastig. Ze gebruiken 
vaak moeilijke woorden en lange zinnen. Om eerlijk te zijn: die zijn vaak voor iedereen lastig te 
volgen, niet alleen voor kinderen. Terwijl politieke plannen ons allemaal raken en onze toekomst 
kunnen bepalen, ook die van jou en je kinderen. Daarom heeft Save the Children het regeer-
akkoord vertaald naar kindertaal, zodat iedereen kan begrijpen wat er in staat.  
Een prachtige gelegenheid om in de klas te lezen en te bespreken: begrijpend lezen wordt ineens 
zinvol….  Het is gratis te downloaden: Save the Children Regeerakkkoord voor kinderen 

Boekentips: 

1. De koffer; auteur Chris Naylor Ballesteros;  ISBN: 9789025771553 
'De koffer' is een bijzonder prentenboek dat aan het denken zet over vreemdelingen en 
vluchtelingen. Op een dag verschijnt er een oververmoeide vreemdeling met slechts een 

koffer. Iedereen barst van de vragen. Wat komt hij doen? Waar komt hij 
vandaan? En: wat zit er toch in die mysterieuze koffer?  
'De koffer' is een hartverwarmend verhaal over hoop en vriendelijkheid 
en de manier waarop we omgaan met mensen in nood. Prachtig om te 
gebruiken in groepen waar vluchtelingenkinderen worden opgenomen; 
maar ook gewoon mooi om voor te lezen als ouder of leraar in andere 
situaties 

2. Volg de Vlinder; auteur: Helen Cooper; ISBN 9789493228436 
Een inspirerend, hoopvol verhaal waarin een broertje en zijn oudere zus 
in een nieuw land komen nadat ze gered zijn van een wrak bootje op 
zee. Het jongetje begint al snel weer te spelen en te lachen, maar zijn 
zus houdt zich schuil. Op een dag brengt haar broer haar een vlinder. 
Misschien is er toch iets wat haar over kan halen om weer de wereld in 
te gaan? Een ontroerend verhaal, waar nog lang nadat het uit is aan 
teruggedacht zal worden. 

3. Ze gaan er met je neus van door; auteur Ted van Lieshout; ISBN 9789025875299 
Een bijzonder boek voor (oudere) kinderen en jongeren. Prachtig en creatief 
typografisch kunstwerk met poëzie, waar je heel veel om kunt lachen. De 
auteur zoekt de grenzen op van wat mogelijk is in een boek. Maar er zit, 
mede door de soms heftige taal, een diepe boodschap in over de (Eerste 
Wereld)oorlog en vrede. Een meesterwerk zoals alleen Ted van Lieshout dit 
kan. 



4. De rode draad; auteur Guida Joseph; ISBN: 9789038808628 
Een indringend en prachtig vormgegeven boek voor volwassenen over wat 
de oorlog met mensen en de generaties na hen doet. Het is niet makkelijk 
om een vader met een concentratiekampsyndroom te hebben. Vooral als je 
enig kind bent. Guida Joseph, een gevierd illustrator, had die rode draad van 
pijn en woede al onder ogen gezien en verwerkt, maar net toen het 
vaderboek dicht kon ging het moederboek open. Guida nam de zorg van 
haar oude moeder op zich, denkend dat haar einde nabij was. Vijf jaar later 
leeft haar moeder nog steeds, en is Guida getuige van de wijze waarop zij 

licht dementerend de ouderdom inglijdt. Ondanks – of juist dankzij – irritatie, wanhoop en 
frustratie levert het haar ook iets op. Een schitterende boek vol inzichten en humor met als 
resultaat een rode draad die eindelijk doorgeknipt kan worden. 

agenda 
- 4 april: bestuursvergadering Amsteldijk 157, Amsterdam 
- 8 april: training vrijwilligers De Vrolijkheid 
- 14 april: medewerking aan studiedag SWV Helmond - De Peel 
- 2 mei: opening tentoonstelling in De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp 
- 4 mei: Lezing over Korczak na de 4 mei-herdenking Ontmoetingscentrum boekhandel Jimmink. 

Rooseveltlaan 62 te Amsterdam. 
- 9 mei: workshop op studiedag De Piloot Rotterdam 
- 12 mei: medewerking Praktijkdag Zwemonderwijs Nieuwegein 
- 13 juni: bestuursvergadering JKS, Amsterdam 
- 13 t/m 19 augustus : Nash Dom kamp in Eersel (NB) 
- 7 en 8 november: medewerking VBSP congres Garderen 

Zoek je nog een origineel cadeau? 

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 wilt 
geven. Die persoon 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.  
Copyright (c) 2022 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin. 



Bijlage 1: Gedicht 

BERICHT VOOR POETIN 

Vladimir, 

Weet je nog 
van toen je kind was 
toen zat je in mijn klas 
je was klein, een beetje stil en bang 
bang voor de grote jongens 
bang dat je gepest zou worden 

en jij besloot: 
dan word ik dader. 
Ik heb toen nog gesproken 
met je moeder en je vader 
dat ik mij zorgen maakte 
maar ’t leek of ’t hen niet raakte. 

Jouw papa zei: je slaat er maar op los 
anders word je zelf de klos. 
Ik protesteerde, maar dat viel verkeerd 
ik heb het geprobeerd, maar ’t mocht niet baten 
jij gelooft nog steeds in haten 

ik deed mijn best 
maar het is me niet gelukt 
nu gaat de mensheid hier gebukt 
onder mijn falen 
en moeten wij het volle pond betalen 

en ik … 
ik voel me nog een beetje schuldig, 
misschien was ik iets te geduldig. 

je juf van toen…. 

arie de bruin, 9 maart 2022 
(Een jaar of tien geleden ontmoette ik bij de Janusz Korczak Kring in Sint Petersburg een voormalige juf van 
Poetin. Zij had hem als kind in de klas gehad. Ik moet deze dagen vaak aan haar denken.) 
 



Bijlage 2:  Korczak en kinderen in oorlogstijd 

Korczak en kinderen in een crisistijd. 
In de loop van zijn leven heeft Korczak zelf diverse oorlogen 
meegemaakt. Al op vrij jonge leeftijd werd hij opgeroepen om 
als militair arts deel te nemen aan de Russisch-Japanse oorlog in 
Mantsjoerije, een gebied in het oosten van Siberië. Ook in de 
Eerste Wereldoorlog moest hij opnieuw in het leger als militair 
arts, nu in het Poolse leger. Hij werd gelegerd in het 
tegenwoordige Oekraïne. Hij was toen al gestart met het 
weeshuis Dom Sierot in Warschau en moest dat dus achterlaten 
onder de hoede van zijn directe medewerkster Stefa Wilczynska, 
de moeder van het weeshuis. 
In beide oorlogen werd hij geconfronteerd met onnoemelijk 
leed, niet alleen van de militairen, maar vooral ook van de 

burgerbevolking. Hij schrijft in zijn herinneringen o.m. dat de grootste slachtoffers van de 
waanzin van de volwassenen juist de kinderen zijn. In de Eerste Wereldoorlog gaat hij zich 
dan ook bewust inzetten om het leed voor kinderen in Kiev te verzachten. Hij krijgt contact 
met Maryña Falska, met wie hij later in Warschau opnieuw een weeshuis opricht: Nash Dom. 
In die periode begint hij met het schrijven van het eerste deel van “Hoe houd je van een 
kind”. 
Hij schrijft daarin ondermeer:  

“Hoe wil je een kind het leven in begeleiden met de overtuiging dat alles juist, 
rechtvaardig, verstandelijk beredeneerd en onveranderlijk is? In de pedagogische theorie 
vergeten wij dat wij het kind niet alleen dienen te leren de waarheid in ere te houden, maar 
ook moeten leren de leugen te herkennen; we moeten het niet alleen leren lief te hebben, 
maar ook te haten; niet alleen respect te hebben, maar ook te verachten, niet alleen leren 
zich te schikken, maar ook verontwaardigd te zijn; niet alleen leren zich te schikken, maar 
vooral ook om zich te verzetten en in opstand te komen!” 

We moeten niet doen alsof de wereld alleen maar mooi is voor kinderen. Ook zij ervaren in 
allerlei situaties de gebrokenheid van ons bestaan, ook zij kennen angst, ook zij lijden. 
En dan schrijft hij: “een kind kan verschrikkelijk eenzaam zijn in zijn lijden. Een kind wil 
ernstig genomen worden, verlangt vertrouwen, aanwijzingen en raadgevingen.” 

En verder: “Het verlangt slechts dat de last niet te zwaar weegt, dat zijn schouders die last 
kunnen dragen, dat het begrip zal vinden wanneer het in onzekerheid verkeert, wanneer het 
uitglijdt of wanneer het vermoeid blijft staan om naar adem te happen.” 

“Wie leert de jeugd welke compromissen van levensbelang zijn in het leven en welke je 
kunt vermijden en voor welke prijs, welke pijnlijk maar niet krenkend zijn, en welke 
demoraliserend? Wie wijst hen op grenzen?” 

“Het is een illusie dat je anderen altijd kunt overtuigen en dat je alles recht kan zetten…”  



In de moeilijke periode die hij 
met de kinderen in het ghetto 
van Warschau doorbracht, deed 
hij er alles aan om de kinderen 
in die erbarmelijke 
omstandigheden altijd hoop te 
geven. Samen met hen maakte 
hij muziek- en 
theatervoorstellingen en 
droomde met hen van een 
wereld van vrede. Enige weken 
voor zij werden weggevoerd, 
studeerden zij een toneelstuk in 
waarin een ernstig zieke jongen 
zich voorbereid op zijn dood. Zo 
leidde hij de kinderen naar het 
onvoorstelbare lot dat hen te 
wachten stond. 

standbeeld van Korczak en de 
kinderen op de Joodse 

begraafplaats in Warschau 



Bijlage 3: Recensie over Jaarboek 2021 
In “De Leesclub van Alles” stond een mooie recensie over ons Jaarboek. 
 

[Recensie] In 1912 startte Janusz Korczak in Warschau het weeshuis 
Dom Sierot. Hij gaf op een baanbrekende wijze het samenleven in dit 
weeshuis vorm. Zijn gedachten baseerde hij op het daadwerkelijk 
samen leven met de kinderen. Hij organiseerde bijvoorbeeld 
regelmatig creatieve activiteiten en voorstellingen die iedereen kon 
inspireren, ook ons nu.  Dit boek staat vol inspiratie om vrolijke en 
hoopvolle activiteiten te ondernemen.  Dit is een jaarboek waarbij 
allerlei auteurs die elke dag werken op een manier waarbij de 
Korczak pedagogie tot zijn recht komt, hun bijdrage leveren. 

Verschillende disciplines 
De auteurs die hun steentje bijdragen in dit boek, werken in verschillende disciplines: spel, 
muziek, kunst, techniek, dans, circus en natuur. We zien allerlei voorbeelden en tips om 
direct mee aan de slag te gaan. De activiteiten kunnen vanuit het kind komen maar ook 
vanuit de volwassene en kunnen allemaal in hele kleine of juist grotere groepen gedaan 
worden. 
Zo staat er bijvoorbeeld een zangactiviteit beschreven: 
“Leuk om te doen bij het naar bed gaan. Ieder kind heeft wel knuffels. Je verstopt er één en 
dan zing je samen het liedje en ga je de knuffel zoeken. Om de beurt, en de laatste keer ligt 
knuffel natuurlijk onder de dekens!” 
Vervolgens staat het liedje afgebeeld met de juiste muzieknoten. 
Er wordt ook uitleg gegeven na een activiteit hoe het onderwerp een rol speelt in het 
weeshuis. Zo wordt er bijvoorbeeld na bovenstaande zangactiviteit dieper ingegaan op 
muziek en hoe het bij de dagelijkse rituelen in het weeshuis hoorde. 

Ontdekkend leren 
In dit veelzijdige boek komen ook kinderen aan het woord die ieder jaar naar het Nash Dam 
kamp van de Korczak Stichting gaan. Zij vertellen over hun ervaringen, waardoor het dichtbij 
komt en je het mee kunt beleven. Zo vertellen Kirsten en Wyna over als kind altijd bezig 
waren dingen te ontdekken, hoe ze op hun schoolkeuze uitkwamen en lees je over tips om 
te beginnen met diverse activiteiten. Je wordt zo de wereld van creлren ingetrokken. 
Heerlijk om te zien hoe je kunt gaan ontwerpen en maken en de foto’s van alle processen 
zorgen dat de tekst verder uitgelegd wordt. Je ziet bijvoorbeeld een natuurschilderij op de 
foto, foto’s van het maken van kettingreacties of hoe een kind een huis aan zee ontwerpt. 
Door het boek heen staan links van plekken waar je meer kunt lezen, of bijvoorbeeld ook 
linkjes naar lesboekjes ‘om te leren kijken als kunstenaar’ of muziekvoorbeelden waarop je 
kunt dansen. 
Ontzettend veel inspiratie en mooi uitgewerkt, heerlijk om zo allerlei ideeën te krijgen 
gebaseerd op de pedagogiek van Janusz Korczak. Zeer goed te gebruiken in een gezin, 
maar ook op alle plekken waar groepen kinderen samenkomen. 


