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'Erzähle weiter - Lebendige Geschichte in der 
Begegnung der Generationen" is het ASF-
jaarthema voor 2013. Onder dit motto vond in de 
nieuwe synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente 
in Amsterdam in februari de jaarlijkse bijeenkomst 
plaats van alle projectpartners, mentoren, 
vrijwilligers en de Stichting Vrienden van ASF 
Nederland. Met een presentatie van het “Steunpunt 
gastsprekers” van het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork door de vrijwilliger Niels Pohl en 
verschillende gespreksronden met jong en oud was 
de middag een geslaagde ontmoeting tussen de 
generaties. De nieuwe synagoge bood hiervoor een  
zeer speciale omgeving.  
 Na een bewogen jaar hebben wij eind 
augustus afscheid genomen van de vorige groep 
vrijwilligers. Het was geen makkelijk jaar voor ASF 
en de vrijwilligers. In maart overleed Matthias 
Kirschmann, vrijwilliger bij de Deutsche 
Seemannsmission in Rotterdam. Hij was pas 20 
jaar en is heel plotseling in zijn woning overleden. 
Dit was een schok voor iedereen. De maanden 
daarna stonden in het teken van de verwerking van 
dit trieste gebeuren. Bij de Deutsche Evangelische 
Gemeinde in Amsterdam hebben wij samen met de 
familie afscheid van Matthias genomen. De 
begrafenis in Duitsland vond een week later plaats 
met meer dan 600 mensen, onder wie een groot 
deel van de vrijwilligersgroep. Ook daarna hebben 
wij Matthias op verschillende manieren in 
gedachten meegenomen in onze bijeenkomsten. In 
deze moeilijke periode hebben wij heel veel steun 
ervaren van onze projectpartners, van de mentoren 
en van vrienden. Hiervoor iedereen ontzettend 
bedankt.  
 Toch ging voor de andere vrijwilligers het 
leven in Nederland door. Als hechte groep hebben 
zij geprobeerd om te gaan met het verlies van een 
vriend en het voor hen zo belangrijke jaar toch 
goed te vervolgen. Ik ben blij dat ze allemaal hun 

vrijwilligersdienst hebben afgerond en op die 
manier hun eigen positieve ervaringen hebben 
kunnen opdoen.  
 Een ander verdrietig moment was het 
overlijden van Manfred Grünberg op 90jarige 
leeftijd. Vanaf 2006 waren vrijwilligers regelmatig 
bij hem op bezoek geweest en met sommigen van 
hen waren hechte banden ontstaan, die bleven na 
de vrijwilligerstijd.  
 Ten slotte nog nieuws vanuit het ASF-
kantoor in Berlijn: Andrea Koch, met wie ik de 
afgelopen 10 jaar de activiteiten van ASF in 
Nederland vormgegeven heb, is eind oktober 
gestopt met haar werk voor ASF. Claire Keruzec, 
voor sommigen nog bekend als voormalig 
vrijwilliger, is nu mijn gesprekspartner in Berlijn. 
Sinds september is de nieuwe directie van ASF in 
Berlijn compleet: Jutta Weduwen en Dagmar Pruin 
gaan ASF samen leiden. Jutta Weduwen is sinds 
2001 werkzaam bij ASF en heeft o.a. in de laatste 
jaren het “Projektbereich Interkulturalität” geleid. 
Dagmar Pruin is theologe en heeft o.a. veel 
ervaring in de Duits-Amerikaans-Joodse 
samenwerking binnen het project Germany close 
up. Wij verheugen ons op een goede 
samenwerking.  
 

Ik wens iedereen veel leesplezier! 
En een vreedzaam 2014,  

Barbara Schöpping, Coördinator ASF Nederland 

 
 
 
 
 

‘Just a child survivor’ 
Van Anna Hageman, voormalige ASF-vrijwilligster in de Gedenkstätte Buchenwald 

‘Zou je iets kunnen schrijven over je ervaringen als 
ASF’er bij de Gedenkstätte Buchenwald?’ Ohja, en 
dan het liefst over het ASF-jaarthema: ‘Erzähle  
weiter! Lebendige Geschichte in der Begegnung der 
Generationen’. Niet het meest voor de hand            
liggende onderwerp, dus daar moest ik even over 
nadenken. 

 Afgelopen jaar heb ik allerlei mensen           
ontmoet. Jong, oud, elk met een eigen verhaal.    
Opeens schoten Sasha en Odile me te binnen. Twee 
kwieke tachtigers overgekomen uit Australië voor 
de herdenking van Buchenwald. Na een reis van 
meer dan 24 uur, vertelde Sasha bij de koffie gelijk 
zijn indrukwekkend levensverhaal. Polen,               

 
Barbara 
Schöpping en 
Mirjam Ohringer 
tijdens de 
projectpartner-
bijeenkomst, 
februari 2013. 



Een heel bijzondere ontmoeting van generaties  
vond afgelopen maart plaats in de huiskamer van 
Perry Tsang en Lutz van Dijk, ten zuiden van 
Kaapstad in Zuid Afrika. Ik moest hier direct aan 
d e n k e n  t o e n  h e t  t h em a  ‘ v e r d e r 
vertellen’ (gesprekken tussen de generaties) tijdens 
een ASF vergadering ter sprake kwam.   
 Rozette Kats die in 1942 geboren werd, 
vertelde daar een groepje kinderen haar verhaal; 
hoe ze de oorlog als ondergedoken baby overleefde 
en later, toen ze naar de lagere school ging, erachter 
kwam dat ze wees was. Haar Joodse ouders waren 
vermoord, vertelde haar pleegvader. ‘Maar nu weet 
je het en gaan we er niet meer over praten,’ zei hij 
erbij. 

Sive, Panana, Fundi, Tamara en de andere kinderen  

komen af en toe in het 
weekeinde met hun childcare 
workers bij Lutz en Perry 
thuis  spelen.  De kinderen 
wonen in de township 
Masiphumelele, in Hokisa 
(Homes for Kids in South 
Africa). Dit kindertehuis werd 
door de twee Nederlanders 
Perry en Lutz, samen met 
Zuid-Afrikaanse vrienden 
opgericht in 2002. De meesten 
kinderen zijn ook wees en 
bovendien vaak aidspatiënt. 
Rozette vertelde en twaalf 
kinderen zaten op het kleed op 
de grond aandachtig  te 
luisteren. De jongste nog geen 
zes jaar, de oudste bijna 
veertien. Nog zorgvuldiger dan 
anders koos Rozette haar 
woorden, zei ze later, want een 

thema als het hare kan niet voorzichtig genoeg 
besproken worden met jonge en heel jonge mensen. 
 
Rozette Kats: een goede vertelster én 
luisteraar  
Zelf leerde ik Rozette kennen in 1999, tijdens een 
herdenkingsreis van het  Auschwitz Comité. Samen 
met mijn vader, een broer en een zus herdacht ik 
mijn grootvader die vlak na de bevrijding in 
Auschwitz overleed. Voor Rozette was het de plek 
waar haar ouders en haar babybroertje vermoord 
werden. In Sobibor, een later doel van de reis, had 
zij haar grootouders en andere familieleden te 
herdenken. Ik raakte tijdens de lange busreizen 
door Polen steeds opnieuw met Rozette in gesprek. 
Vooral  over de  betekenis van onze namen:  namen 
die veranderd waren en terug genomen werden. Én 
over identiteit:  Wie ben je en wat heeft dat met het 
verleden te maken? Rozette kan als geen ander 

 
 

Een ontmoeting in Clovelly, Zuid Afrika    
Karen Polak, voorzitter Stichting Vrienden ASF Nederland verteld over een bijzondere ontmoeting  

Auschwitz, Buchenwald, Frankrijk, Melbourne. 
Toen Odile iets wilde vertellen wuifde  hij dat weg – 
‘you are just a child survivor’. 
 Na de koffie waren ze toch wel moe.               
Onderweg naar hun hotelkamer hield Odile me 
staande. ‘My nails’. Of ik een afspraak bij een        
nagelstudio kon regelen. De volgende ochtend   
haalde ik Odile bij het hotel op. Door mijn hoofd 
zoemde ‘you are just a child survivor, just a child 
survivor’. Ook bekeek ik mijn eigen nagels; niet 
bepaald nagelstudiowaardig. Terwijl Odile een     
volledige French Manicure kreeg, raakten we aan de 
praat. Ze was van origine Française en liet iedere 
week haar nagels en haar doen. Ik vroeg haar hoe ze 
in Australië was beland. Samen met haar joodse   

familie was ze na de oorlog geëmigreerd. Dat was 
niet makkelijk zonder een woord Engels te spreken 
en kostte wel wat aanpassingsvermogen. ‘The food 
and the dresses there were terrible! They were a   
little backwards over there at that time’. 
 Na een uur over van alles en nog wat gepraat 
te hebben, waagde ik het om iets over de oorlog te 
vragen. Haar familie was ongeschonden de oorlog 
doorgekomen dankzij een ‘krankzinnig‘ idee van 
haar vader. De Parisien had besloten met zijn gezin 
te verhuizen naar het platteland. Familie en 
vrienden die hem voor gek verklaarden,  hebben de 
oorlog niet overleefd. 
 

Anna Hageman, 
ASF-vrijwilligster Gedenkstätte Buchenwald (’12-’13) 

Na het zwemmen luisteren de kinderen in de huiskamer naar Rozette. 

Zuid Afrikaanse wezen luisteren naar 
Nederlands oorlogsverhaal  



vertellen en dat heeft vooral ook te maken met het 
contact dat ze met haar gehoor heeft. Ze vertelt, 
maar gaat vooral ook het gesprek aan. Dat ze 
aandacht besteedt aan haar gesprekspartners heb ik 
gemerkt toen ik haar uitnodigde om voor 
PABOstudenten of toekomstige leraren 
geschiedenis te spreken.  Ze wil weten welke vragen 
zij hebben, als mens maar ook in hun rol als 
onderwijsgevenden.  
 In Zuid Afrika zag ik haar voor het eerst 
praten met kinderen. Ze spreekt het hele jaar door 
op scholen, voor het Landelijk Steunpunt 
Gastsprekers WOII-Heden, maar nu was ik met 
haar op vakantie, en logeerden we bij ons beider 
vrienden Lutz en Perry en bezochten natuurlijk ook 
Hokisa. Voor deze kinderen was het bijzonder om te 
zien en te horen dat iemand ‘zó oud!’ als Rozette 
haar leven net als zij, als wees begonnen is. En 
hoewel ze zulke verdrietige dingen heeft 
meegemaakt geniet ze van het leven: van het bezoek 
aan Zuid Afrika, van haar kleinkinderen en van 
zoveel meer.  
 
De directheid van kinderen 
Mij zijn twee vragen bijgebleven die de kinderen 
stelden. Als eerste, pats boem, toen Rozette klaar 
was met vertellen de vraag van een van de jongsten: 
hoe zijn je ouders dan doodgegaan? En daarna de 
vraag van een ouder kind: zijn de moordenaars van 

je ouders berecht? De onbevangenheid van de 
kinderen is confronterend;  hun aanhankelijkheid 
vertederend. 
 Rozette: “Voor deze kinderen mijn verhaal te 
vertellen in de intimiteit van een huiskamer vond ik 
aanvankelijk moeilijker dan ooit. Niet alleen omdat 
sommigen zo jong waren (veel jonger dan in 
Nederland. Daar zitten de jongsten in groep 7, dus 
10/11-jarigen) maar ook omdat ik mij zo bewust was 
van hun eigen dramatische leven en geschiedenis. 
Lutz stelde mij in een voorgesprek echter gerust. 
Toch koos ik mijn woorden nog voorzichtiger dan 
anders. De grote en betrokken aandacht waarmee ze 
mijn woorden opzogen vond ik heel opmerkelijk. Ik 
heb er een gewoonte van gemaakt mijn verhaal zo 
eenvoudig mogelijk te vertellen en op alle vragen in 
te gaan, maar wel op een manier die bij de 
belevingswereld van jonge kinderen past. Uit mezelf 
heb ik het bijvoorbeeld nooit over de gaskamers. 
Het is al erg genoeg om te vertellen dat mensen, 
alleen omdat ze Joden waren, zijn doodgemaakt. 
Die vraag daar in Clovelly verraste me dus nogal, 
maar ik heb hem naar waarheid beantwoord. Zo leer 
je al doende. Kinderen bepalen zelf wat ze 
aankunnen, de gebeurtenissen in hun eigen leven 
vormen hun referentiekader. Deze Zuid-Afrikaanse 
kleintjes namen de door mij vertelde gebeurtenissen 
‘for granted’, zo is dat nu eenmaal. Helaas.”  
 
 

Voor meer informatie over Hokisa zie www.hokisa.co.za  

Oproep van de penningmeester 

Beste lezers van onze Nieuwsbrief,  
Al jaren is het financieel passen en meten om het 
werk van ASF in Nederland mogelijk te maken. Tot 
nu toe is dat de Vriendenstichting ASF elk jaar weer 
goed gelukt. Dit met geld van fondsen en  een aantal 
donateurs, die daarmee elk jaar weer hun 
betrokkenheid met het werk van ASF tonen.  Deze 
bijdrage wordt door ons elk jaar zeer 
gewaardeerd!  
 Voor het komende jaar 2014 is er weer een 
begroting opgesteld om diverse activiteiten te 
organiseren, waar geen geld vanuit ASF Duitsland 
voor beschikbaar is. We denken hiervoor een bedrag 
van € 8.000,- nodig te hebben. Hiervan zouden we 
de volgende activiteiten kunnen financeren: de 
partnerbijeenkomst, het seminar ‘Paths of Prejudice 
and Justice’, het Schoolproject ‘Verzet Je’, een   
themamiddag, een bijeenkomst met vrienden en 
mentors en 2 keer per jaar de uitgave van deze 
Nieuwsbrief. Vooral de kosten van het seminar 
‘Paths of Prejudice and Justice’ zijn dit keer hoger 
begroot omdat we voor deze editie graag 
deelnemers uit Oost-Europa willen uitnodigen.    
 Ook in 2014 hopen we op steun van een aantal 
fondsen en onze donateurs, maar dat zal voor dit 
jaar niet toereikend zijn. We zouden al flink uit de 
brand zijn als elke ontvanger van deze Nieuwsbrief 
ons werk jaarlijks met een bijdrag van € 15,- zou 
ondersteunen. Deze nieuwsbrief komt op een  

300-tal adressen in Nederland, wat ons - als 
iedereen mee zou willen doen met dit idee - al  
€ 4.500,- zou opleveren. U ziet, hiermee zou al een 
flink deel van onze begroting van 2014 gedekt zijn. 
Graag dagen wij u uit! 
 

Als u aan deze actie wilt meedoen, kunt u € 15,- over 
maken op: 
bankrekening NL64INGB0005035108   
t.n.v. Stichting Vrienden ASF Nederland 
o.v.v. bijdrage 2014 Nieuwsbriefactie. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Rien van der Velden, penningmeester 

namens het bestuur Vrienden ASF Nederland 

ASF-schoolproject 2013: Scholieren presenteren hun oproep 
tegen digitaal pesten.  



Van 10 t/m 13 maart 2014 vindt het seminar 
‘Paths of prejudice and justice ‘ in samenwerking 
met de Anne Frank Stichting plaats. Nederlandse 
jongeren en jongeren uit landen van het 
voormalige Joegoslavië zijn uitgenodigd om 
hieraan deel te nemen. Wie geïnteresseerd 
is, kan zich bij ASF melden: asf@xs4all.nl 
 

‘Verzet je’ – met dit educatief programma gaan de  
ASF-vrijwilligers in mei 2014 gastlessen op  

Nederlandse scholen geven.  
 

De ASF-Jahresversammlung 2014 vindt plaats 
op 9 en 10 mei in Potsdam. Informatie vindt u op: 
www.asf-ev.de 
 

In samenwerking met het Etty Hillesum 
Centrum organiseert ASF in 2014 voor de derde 
keer een zomerkamp in Deventer. Voorlopig staat 
het gepland voor de periode: 5 juli t/m 18 juli 2014.  

Nieuws en aankondigingen 

Een jaar zonder was een jaar met Matthias 
Een jaar lang vrijwilligerswerk doen in Nederland: 
een nieuwe en vreemde omgeving. Werk, waarmee 
je geen ervaring had. Veel verwachtingen, ideeën en 
vragen. Zo was de situatie in september 2012 toen 
we begonnen aan ons vrijwilligersjaar met ASF in 
Nederland. Het was een spannende, enerverende 
tijd; een tijd van nieuwe uitdagingen en ook een tijd 
van onwetendheid. We moesten elkaar als groep 
leren kennen en in de groep onze plek vinden. 
Uiteindelijk was de groep ons geluk: ondanks alle 
verschillende persoonlijkheden ontwikkelde de 
groep zich tot een geheel, wat - achteraf gezien - 
voor velen van ons een grote steun was. Gedurende 
ons verblijf in Nederland groeide de saamhorigheid 
in de groep en genoten we van de tijd met elkaar: 
gezellige uitstapjes, seminars, kroegavonden, maar 
ook verhitte discussies over van alles en nog wat!  
 De plotselinge dood van Matthias raakte ons 
allemaal diep. Hij was een belangrijk, bepalend deel 
van onze groep. Zonder hem was de groep nooit een 
geheel geworden! Toen we het bericht kregen van de 
dood van Matthias kwamen we meteen als groep bij 
elkaar, om ons samen door die moeilijke tijd heen te 
slaan. Zonder het samenzijn in de groep was het 
verwerken van de situatie haast ondraaglijk 
geweest. Het onbegrip, het verdriet en de rouw 
waren met en in de groep beter te verdragen. Met 
een deel van de groep reisden we naar Stuttgart om 
bij de begrafenis van Matthias aanwezig te zijn. We 
maakten er een 'gezellige' reis van, een reis waarbij 
we zelfs met elkaar konden lachen. Het vele 
samenzijn, de gesprekken en alle uitstapjes die we 
met elkaar ondernamen, 
hielpen bij het verwerken 
van en het wennen aan de 
nieuwe situatie. Hierdoor 
werden we als groep nog 
meer een geheel, er 
ontwikkelde zich een 
innige band met elkaar en 
bestaande vriendschappen 
werden verdiept. En dus 
zagen we erg op tegen het 
e i n d e  v a n  h e t 
v r i jw i l l i g e r s j aa r  i n 
Nederland. Voor iedereen 

was het een nieuwe stap in zijn of haar leven, maar 
vooral het met-elkaar-zijn blijft de beste 
herinnering aan het afgelopen jaar! 
Heel veel dank aan mijn medevrijwilligers en in het 
bijzonder aan Matthias!  

 

 Niels Pohl, ASF-vrijwilliger  
Herinneringscentrum Kamp Westerbork (`12-`13) 

 

 Terugdenkend aan mijn tijd in Rotterdam besef ik 
dat er steeds een vóór en een ná was: vóór en ná de 
dood van Matthias. Vóór zijn dood brachten 
Matthias en ik veel tijd met elkaar door. Allebei 
bevonden we ons in een nieuwe situatie, in een 
nieuwe stad en omgeving, en we hielpen elkaar te 
wennen aan al het nieuwe: samen verkenden we de 
stad, bespraken we onze werkzaamheden en 
voerden we veel serieuze, interessante, maar ook 
grappige gesprekken. Het was voor mij erg fijn om 
iemand als Matthias ‘om me heen te hebben’, 
iemand met wie ik van gedachten kon wisselen. Na 
verloop van tijd werd onze vriendschap steeds 
hechter en deelden we veel met elkaar. En opeens 
was hij er niet meer en hield het samenzijn, het 
samen dingen doen, plotseling op. Vaak denk ik dat 
ik in dit soort situaties waarschijnlijk eerst met 
Matthias was gaan praten... 
 Maar ook het 'daarna' stond volop in het teken 
van Matthias: veel gedachten en gesprekken gingen 
over hem. Heel vaak waren er situaties waarin ik 
dacht ‘dat had hij leuk gevonden’, en vaak waren er 
dingen die ik hem graag nog had willen vertellen.  
Matthias blijft voor mij een heel bijzonder mens, 
iemand van wie ik veel heb geleerd, iemand die me 

veel heeft gegeven. 
Ik zal hem nooit 
v e r g e t e n ! W e 
kwamen samen in 
Nederland aan, 
maar helaas gaan we 
er niet samen weg.  

 

Niklas Szczesny,  ASF-
vrijwilliger  

RADAR Rotterdam 
(`12-`13) 

Ter nagedachtenis aan Matthias Kirschmann 

Het laatste seminar dat 
we samen met Matthias 
doorbrachtten, maart 
2013. 


