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Een kind heeeft recht op respect voor zijn bezit. Een bedelaar kan 
altijd nog vrij beschikken over zijn aalmoezen, maar een kind heeft 
helemaal geen eigendommen. Misschien is het daarom zo gesteld op 
de waardeloze spulletjes, waar wij verbaasd en meewarig om 
glimlachen. (Janusz Korczak) 

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

Korczak conferentie: Democratie moet je doen  
op zaterdag 11 november 2023 

Op zaterdag 11 november 2023 wordt de Korczak Conferentie gehouden in het Kinderrechtenhuis te 
Leiden. Thema is: “Democratie moet je doen.” Medewerking onder meer van prof. dr. Micha de 
Winter en van kinderboekenschijver Jacques Vriens. Ook onze zusterorganisaties in Polen en 
Duitsland houden dit jaar een conferentie rond hetzelfde thema “Teaching democracy is doing 
democracy”. Reserveer nu de datum; later volgt nadere informatie over het programma. 

Korczak Oorkonde naar Stichting Antar 
De Korczak Oorkonde is op 27 januari feestelijk uitgereikt aan 
de Stichting Antar, een leef-, speel- en leerplek, gericht op 
de gezonde ontwikkeling van kinderen. Het is een thuis voor 
kinderen in de Indische buurt in Amsterdam. De jury was zeer 
onder de indruk van de wijze waarop kinderen hier zichzelf 
kunnen zijn en tot hun recht kunnen komen, geheel in lijn met 
de Korczak pedagogiek. Het werd een prachtige middag: het 
verhaal van Korczak werd verteld, er werd gezongen en de 
inbreng van kinderen was heel groot. Er waren demonstraties 
muziek en kickboksen, kinderen en ouders verzorgden hapjes 

en drankjes. We feliciteren Antar, en in het bijzonder de drijvende krachten Inger en Ingrid, met deze 
bijzondere waardering. Het borstbeeld van Korczak staat nu pontificaal in de hal van het trappenhuis, 
zodat ieder kind hem dagelijks kan ontmoeten. Informatie over Antar op: https://stichtingantar.nl/ 
Het juryrapport is te vinden in bijlage 2.  



Nash Dom-kamp in 2023 
In 2023 zullen we weer een Nash Dom kamp houden van 4 t/m 10 augustus 2023. Dit keer in De 
Panoven te Zevenaar (GLD).  Nieuwe begeleiders zijn van harte welkom! Heb je belangstelling om 
als leiding een bijzondere week met kinderen op te trekken (we zoeken vooral nog enkele 
mannen), meld je aan via het contactformulier op de website:  https://www.nashdom.nl/ 

Nieuw bestuurslid 
Met ingang van 1 maart is officieel als nieuw bestuurslid van onze 
stichting toegetreden: mevrouw Ingrid Schonewille, docent pedagogiek 
aan de Hogeschool van Amsterdam (fac. Onderwijs en Opvoeding). Zij is 
pedagoog en Korczak-kenner en wij zijn heel blij dat zij ons bestuur komt 
versterken. Wij heten haar van harte welkom! 

Hierbij stelt Ingrid zich voor: 
Mijn naam is Ingrid Schonewille en ik ben 56 jaar. Ik woon in Amsterdam 
en werk sinds 2008 op de Hogeschool van Amsterdam als docent 
pedagogiek bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Na mijn 

middelbareschooltijd heb ik Algemene Opvoedkunde gestudeerd aan de Universiteit van 
Amsterdam. Tijdens die studie kwam ik in aanraking met het gedachtegoed van Janusz Korczak en 
dat heeft mij sindsdien niet meer losgelaten. Na de universiteit heb ik de deeltijd PABO in Rotterdam 
gevolgd en ben vervolgens een aantal jaren in het voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal 
basisonderwijs gaan werken als leraar en later ook als schoolleider. Ik heb altijd geprobeerd in de 
geest van Korczak te werken. Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben om in het bestuur te komen van 
de stichting. Ik wil me graag inzetten om de opvattingen van Korczak levend te houden. Het is 
belangrijk dat studenten van zowel de hogeschoolopleidingen Pedagogiek als de Pabo in den lande 
in aanraking komen met de denkbeelden van Janusz Korczak. Immers, zij zijn onze toekomstige 
professionele opvoeders.  

Wie moet er passen?: 2e druk 
Ons nieuwe jaarboek 2022 “Wie moet er passen?” mag zich verheugen in een ruime belangstelling 

vanuit het onderwijsveld. Inmiddels is een tweede druk in voorbereiding. In diverse 
vakbladen wordt er aandacht aan geschonken.  
Bij het NIVOZ verscheen een lovende boekbespreking, te vinden op NIVOZ 
boekbespreking. “Een must read voor alle onderwijscollega’s, ook zeer geschikt voor 
studenten” (recensie in Van 12 tot 18). 
Alle lid/donateurs hebben het jaarboek gratis ontvangen. Het is te koop via 
info@korczak.nl en via de (web)boekhandel of de uitgever SWP. Bij afname van min. 
10 ex. kun je via ons (info@korczak.nl) aantrekkelijke korting krijgen. 

Reis naar Polen in oktober 
In het najaar hopen wij voor de liefhebbers een speciale studiereis (weekend van 27 t/m 29 oktober)) 
naar Polen te organiseren rond het leven en werk van Janusz Korczak. Wij willen diverse plaatsen 

bezoeken die in de geschiedenis van Korczak belangrijk zijn. We zullen o.m. de 
Joodse begraafplaats bezoeken waar het standbeeld van Korczak en de kinderen 
staat, en het vroegere weeshuis waar nu het Korczakianum is gevestigd: een 
uitgebreid archief en tentoonstelling rond het werk van Janusz Korczak. Mogelijk 
zullen we een bezoek brengen aan Treblinka. 
Hebt u belangstelling? Laat het ons weten! Nadere informatie via info@korczak.nl 



Benefietconcert voor kinderen in Oekraïne 
Op 29 januari organiseerde de Korczakstichting i.s.m. boekhandel Jimmink in Amsterdam een 
benefietconcert voor een kindertehuis in Oekraïne dat geleid wordt door een lid van de Oekraïense 
Korczak Stichting, dhr. Bogdan. De zaal was volledig uitverkocht en het bracht een bedrag van ruim € 
6000,– op! Fantastisch. Dank aan de organisatoren, en met name Theo Cappon die het initiatief nam. 
We hopen dat de waanzin van de oorlog snel mag stoppen. 
Wil je ook nog financieel steunen? Je kunt een bijdrage overmaken op de bankrekening van: 
Boekhandel Jimmink BV, rek nr. NL06 INGB 0000 6017 00 o.v.v. Hulp via Korczak. 

Contact met opleidingen 
Wij hebben in de afgelopen maanden weer gastcolleges mogen verzorgen bij diverse opleidingen, 
o.m. bij Hogeschool NHL Stenden Leeuwarden, Fontys Tilburg en de Hogeschool Utrecht/
Amersfoort. Ook voor de komende maanden zijn al verschillen afspraken gemaakt. De reacties van 
studenten zijn vrijwel altijd heel enthousiast. Wij hopen dat zij de inspiratie van Korczak hun leven 
lang meenemen! 
Meestal komen we op pabo’s of bij de faculteit pedagogiek. Graag zouden we ook meer in contact 
komen met andere pedagogische opleidingen (bijv. sportopleiding (ALO), MBO’s, Verpleegkunde 
etc. 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. 
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 je gebouw een plaats te geven; je betaalt slechts de vervoerskosten. 
Neem contact op met info@korczak.nl 

Boekentips 

1. Pani Stefa and the orphans (Out of the shadow of Korczak), Magdalena Kicinska (Author), 
Sean Bye (Translator) ISBN 9781912676781 

Stefa Wilcyńska was de belangrijkste vrouw naast Korczak, die in feite de gehele 
organisatie van het weeshuis voor haar rekening nam. Lang stond zij in de schaduw 
van Korczak. In dit boek stapt zij daar uit en wordt duidelijk dat Korczak de ideeën 
had, maar zonder de praktische uitvoering van Stefa was het weeshuis nooit zo’n 
succes geworden. Ook zij offerde haar hele leven op aan het welzijn van de 
kinderen en ging ook met de kinderen mee naar Treblinka waar zij werden vergast.  
Een belangrijk boek over een belangrijke vrouw! 

2. Als ze maar gelukkig worden. Auteur: Marike Eerkens. Uitgeverij De Bezige Bij;   
ISBN  9789403166919.   

Psycholoog Marilse Eerkens roept ouders, verzorgers en beleidsmakers op om na te 
denken over het doel van onze opvoeding, zowel in het belang van het kind zelf als 
in dat van de maatschappij als geheel. Opvoeden is namelijk zoveel meer dan het 
voorkomen van gedragsproblemen – het gaat over vorming en mens-zijn. 
‘Als ze maar gelukkig worden’ helpt elke opvoeder in deze zoektocht. Eerkens geeft 
mogelijkheden hoe kinderen kunnen worden voorbereid op de toekomst en hoe zij 
op een vreedzame en democratische manier leren samenleven in onze steeds 
complexere maatschappij. 



3. De kracht van spel. Auteurs: Annerieke Boland, Jo Van de Weghe, Caroline Vancraeyveldt, 
Ilse Aerden. Uitgeverij SWP. ISBN 9789085600930 

Waarom is spel zo belangrijk in het leven van jonge kinderen? Op die vraag gaat dit 
boek dieper in. Daarbij staan veel voorbeelden uit de praktijk. Het inspireert om het 
spel een grotere plaats te geven in de praktijk van onderwijs en opvoeding. Het 
daagt leraren uit en laat de mogelijkheden die er zijn tijdens het spelen van 
kinderen zien. Een waardevol boek voor iedereen die de praktijk van opvoeding en 
onderwijs èn zichzelf wil verrijken!” 

4. Joris trekt een jurk aan. Auteur: Jeroen Hoogerwerff. Uitgeverij Levendig. ISBN 
9789083306605 

Joris is bij Aissa op zolder. Hij wil die trouwjurk ook wel eens proberen. Ahmed 
trekt een trouwpak aan. Samen gaan ze naar de speeltuin waar Aissa trouwfoto’s 
maakt. Ahmed geeft Joris een zoen.  
Het is soms lastig om met kinderen te praten over liefde, vriendschap, seksualiteit 
en diversiteit. Dit prentenboek is een aanrader om in de klas te gebruiken. Het 
verhaal raakt op een luchtige manier lastige thema’s aan, waaronder diversiteit in 
relaties en seksualiteit, waardoor het bespreken van dergelijke thema’s 
vergemakkelijkt wordt. Op de site van Levendig (https://levendiguitgever.nl) kun je 
bovendien gratis lesmateriaal bij het prentenboek downloaden. 

agenda 
• 7 maart: Bestuursvergadering JKS online 
• 5 april: workshop conferentie HU Amersfoort 
• 6 april: lezing SWV Brabantse Wal, Bergen op Zoom 
• 7 april trainingsdag Stichting De Vrolijkheid Amsterdam 
• 13 april: medewerking Viering 10 jaar Joods Kindermonument Rotterdam 
• 18 april: Bestuursvergadering JKS Amsterdam 
• 30 mei: studiedag CON Wereldschool Schiedam 
• 10 juni: gastlezing Ned. Ac. voor Psychotherapie te Amsterdam 
• 1 juli: Bestuursdag JKS 
• 4 t/m 10 augustus Nash Dom kamp in Zevenaar 
• 27 t/m 29 okt. Studiereis Korczak Warschau 
• 11 nov.: Korczak conferentie Kinderrechtenhuis Leiden. Thema: Democratie moet je DOEN 

(‘Teaching democracy is doing democracy’) 
• 17 nov.: Korczak conferentie Warschau: ‘Teaching democracy is doing democracy’ 

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) 2023 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin. 



Bijlage 1:  De cobra 

“Wanneer een maatregel een doel in zichzelf wordt, houdt het op een goede maatregel te zijn.”  
De econoom Goodhart zei dit ooit als humoristische opmerking, maar het bleek de spijker op zijn 
kop en zo werd het “De wet van Goodhart”.  Er zijn voorbeelden te over. Het bekendste voorbeeld is 
de volgende geschiedenis: In India onder Brits koloniaal bewind had men veel last van het aantal 
giftige cobra's. Om hun populatie te verminderen plaatste de regering een premie op elke cobra die 
de lokale bevolking kon vangen. Deze strategie werkte een tijdje, maar mensen begonnen de cobra's 
te fokken om ze later te doden en een premie te ontvangen. Zo werd het probleem van giftige 
cobra’s alleen maar veel groter. Toen de regering de maatregel afschafte werd het een groot drama: 
velen lieten hun cobra’s die nu niets meer waard waren los en in de stad ontstond een groot cobra-
probleem. Zo werd het middel vele malen erger dan de oorspronkelijke kwaal. 

Ik moet hier vaak aan denken bij de meet- en toetscultuur die in het onderwijs is ontstaan.  
Natuurlijk, vanuit de beste bedoelingen willen leraren de resultaten van kinderen bijhouden om hen 
zo beter te kunnen helpen bij hun ontwikkeling. In het verleden hield een leraar dat bij in zijn eigen 
aantekenboek en vooral ook in zijn hoofd. Dat was niet altijd even nauwkeurig en te subjectief.  
Men zocht vervolgens naar manieren om dit te objectiveren. Er werden meetinstrumenten in de vorm 
van toetsen gemaakt en die ontwikkeling was daarna niet meer te stuiten. 
Nu worden kinderen van jongsaf aan geconfronteerd met allerlei toetsen waarin de prestaties op 
verschillende onderdelen worden gemeten. Er zijn toetskalenders en ingewikkelde leerling-
volgsystemen waarin de resultaten dienen te worden bijgehouden. De inspectie vraagt naar de 
toetsresultaten van groepen en van de school als geheel, dossiers van kinderen bestaan voor een 
belangrijk deel uit toetsgegevens, de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs hangt af 
van de toetsresultaten, financiering van de plaatsing van kinderen met een zorgdossier is onmogelijk 
zonder een overzicht van toetsresultaten aan te leveren. Ouders raken van de leg als de 
toetsresultaten tegenvallen en slepen hun kinderen mee in de stress. Die kinderen komen onder 
steeds grotere druk te staan, krijgen speciale bijlessen en CITO-trainingen. 
 

Het heeft er alle schijn van dat de maatregel om te toetsen doel in 
zichzelf is geworden, ook al zullen we dit voorlopig ontkennen en ons 
toetsgedrag verdedigen met het argument dat we op die wijze het kind 
beter kunnen begeleiden bij zijn ontwikkeling en dat de kwaliteit van het 
onderwijs hiermee gediend is. 
Hebben we ons wel eens afgevraagd of onze toetscultuur werkelijk 
bijdraagt aan goed onderwijs waarin kinderen beter tot hun recht kunnen 
komen? Als ik leraren spreek, hoor ik hen vaak klagen over de grote 
hoeveelheid toetsen die afgenomen en verwerkt moeten worden. Voor 
hen is het vaak niet duidelijk waar sommige onderdelen voor nodig zijn. 
“Ik weet allang hoe dit kind er voor staat, daar heb ik die toets niet voor 
nodig. Bovendien, het vreet tijd en energie, zowel van leraren als van de 
kinderen. Al die stress waar we kinderen mee opzadelen.” 

Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel tijd er in het onderwijs wordt besteed aan het maken van 
toetsen? En wordt er in die tijd eigenlijk nog iets geleerd? 
Meten is op zich niet verkeerd, maar schadelijk is het geloof dat meten intrinsiek goed zou zijn. En 
dat het beter zou zijn dan bijvoorbeeld gerichte observaties.   



Er wordt heel veel met toetsen gemeten, en dat is vaak overbodig. We kunnen die tijd beter 
gebruiken, want tijdens het meten wordt er niet veel geleerd, hooguit ‘iets’ geconstateerd. 
Mijn inziens zijn we nu bij de wet van Goodhart aangekomen: veel maatregelen om iets te toetsen 
zijn doel in zichzelf geworden, giftige cobra’s. Het wordt hoog tijd voor een goed alternatief. 

(arie de bruin) 

Bijlage 2. Juryrapport van de Stichting Antar in Amsterdam. 

De Stichting Antar is een leefgemeenschap, opgericht in 1993, die een veilig thuis wil bieden aan 
kinderen. Het is dus al bijna 30 jaar een veilige plek midden in de wijk waar de meeste kinderen 
vandaan komen. Maar ook kinderen die buiten de wijk wonen zijn van harte welkom. De stichting is 
laagdrempelig, ieder mag meedoen, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen. Er is wel 
extra aandacht voor de arme kant van de samenleving. Er zijn twee vaste begeleiders die worden 
bijgestaan door vrijwilligers en moeders van kinderen die meehelpen. De vaste begeleiders streven 
ernaar om 24 uur per dag bereikbaar/beschikbaar te zijn. Er wordt direct met de kinderen zelf 
gewerkt.  
Uitgangspunt is dat ieder wezen heel en compleet is. Dit geldt voor de kinderen, maar ook voor de 
begeleiders. Ook zij moeten zichzelf leren kennen, samen met de kinderen.  
Het doel is dat de kinderen leren leven vanuit hun eigen innerlijke wijsheid en levenslust. Het is van 
belang een omgeving te creëren waarin dat mogelijk is. Kinderen wordt daarbij ook geleerd zelf hun 
verantwoordelijkheid te nemen. Ze worden daarbij aangemoedigd te zijn wie ze zijn. De inbreng van 
kinderen zelf is hierbij belangrijk. Zorgen voor jezelf en voor elkaar, aandacht hebben voor 
verschillende culturen, het verbreden van de horizon en bevorderen van de zelfstandigheid zijn 
belangrijke doelstellingen. 
Bij ons bezoek aan de Stichting werden we hartelijk ontvangen door de begeleiders. Zij zijn 24/7 
beschikbaar voor de kinderen. Er waren ook twee kinderen die aan het ravotten waren in de 

sportruimte. Zij konden zich vrij en ontspannen 
tussen de mensen door bewegen. Tijdens ons 
verblijf voerden ze op eigen initiatief ook 
kleine ‘toneelstukjes’ op die ze zelf bedacht 
hadden. We kregen de indruk dat hetgeen op 
de website meegedeeld wordt in de praktijk 
ook zichtbaar is. 

Het gebouw ademt een open en fleurige sfeer. 
De ruimtes zijn ingericht met veel bijdragen 
van de kinderen zelf. Er is een sportruimte, 
een plek om samen te eten, en een ruimte om 
te knutselen of vrij te spelen. Daarnaast zijn er 

ook twee buitenruimtes waar veel planten en speelmogelijkhedenzijn. Het maken van muziek of 
volgen van muziekles is ook mogelijk. Een gebouw waar kinderen zich thuis en veilig kunnen voelen. 
De inbreng van kinderen is groot, er worden verschillende activiteiten aangeboden op het gebied 
van sport, spel, creativiteit en muziek, maar ze kunnen zelf kiezen waar ze aan willen meedoen.  



We kregen ook een lunch aangeboden die de kinderen mee bedacht en georganiseerd hadden. Het 
was heerlijk eten en zag er prima verzorgd uit. 
Naast de activiteiten in het gebouw worden er ook kampen georganiseerd in binnen- en buitenland. 
Hier leren de kinderen elkaar en andere culturen kennen en respecteren.  
Een overzicht van de activiteiten is door de begeleiders gemaakt en aan ons opgestuurd. Dit staat in 
de bijlage. 
Continuïteit is ook belangrijk, veel kinderen komen jaren achterelkaar naar de activiteiten. De rol van 
moeders is hierbij belangrijk. Zij helpen regelmatig mee als vrijwilliger. Een moeder die met ons mee 
lunchte vertelde dat ze heel blij was met de veilige en inspirerende plek voor haar kinderen. 
We hadden de indruk dat het voor kinderen uit de buurt en daarbuiten een belangrijke plek is die het 
verdient om voort te blijven bestaan. Om het dit zo veel mogelijk te waarborgen is wat extra 
aandacht zeker welkom. Wij denken dat de activiteiten goed passen bij de uitgangspunten van 
Korczak, verdiepend, inspirerend en respectvol naar kinderen zijn en dat de Stichting de waardering 
voor zijn inspanningen zeker verdient. 

januari 2023 
de jury van de Janusz Korczak Oorkonde 



Bijlage 3  

Uit het Dagboek - In het ghetto van Warschau (Janusz Korczak) 

Gisteren was er een heftige wind en veel stof. De voorbijgangers knipperden met hun ogen en 
schermden ze af. 
Zo’n moment is mij van een bootreis bijgebleven: Een klein meisje staat aan het dek. Op de 
achtergrond de saffierblauwe zee. Plotseling steekt er een sterke wind op. Zij knijpt haar ogen samen 
en bedekt ze met haar handen. Maar dan knippert zij toch nieuwsgierig met haar ogen en - oh 
wonder! Voor het eerst in haar leven zuivere wind. Haar ogen blijven niet vastkleven. Twee keer 
probeert ze het uit voordat ze het vertrouwt en haar handen op de reling legt. En de wind wiegt en 
kamt haar haren. Moedig en verbaast spert ze haar ogen open. Ze glimlacht, een beetje verlegen, 
Er bestaat wind zonder vuil en stof, maar dat wist ik niet. Ik wist niet dat er op deze wereld schone 
lucht bestaat. Nu weet ik het. 

Een jongen zei bij het verlaten van Dom Sierot: 
Zonder dit tehuis had ik niet geweten dat er op deze wereld eerlijke mensen bestaan, die niet stelen. 
Had ik het niet geweten dat men de waarheid kan spreken. Had ik niet geweten, dat er op deze 
wereld ook rechtvaardige wetten zijn. 

UIT: Korczak, J. (2001), Dagboek in het ghetto van Warschau, (red. René Görtzen), Amsterdam, 
Uitgeverij SWP 

Kinderen in 
Dom Sierot 



Bijlage 4 Kinderen en oorlog 

In het Schindler Museum in Krakau bezocht ik( adb) een speciale tentoonstelling “Kinderen en 
oorlog” waarin ruimschoots aandacht werd besteed aan wat Korczak schreef nadat hij als militair arts 
was uitgezonden tijdens de Russisch-Japanse oorlog (1904/05) en de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918). Ook was er aandacht voor de periode in het ghetto van Warschau. 
Er waren vele indrukwekkende schilderijen. 

In elke oorlog zijn kinderen de echte slachtoffers (Janusz Korczak)


