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Voorwoord 
 
De drukke weken zijn weer 
aangebroken. De eerste 
herdenkingen zijn al achter de 
rug. U leest in deze 
nieuwsbrief bijvoorbeeld over 
de ceremonies ter 
nagedachtenis aan de 77 
Sovjetsoldaten in Leusden en 
de 16 Georgiërs in Beverwijk. 
We hopen u op 2, 4 of 9 mei 
te zien. Let op de wijzigingen 
in het programma, direct 
hieronder! 
 
(Foto Henriëtte van 
Breukelen) 
 
Let op! Er zijn belangrijke wijzigingen in het programma: 

 De bloemen worden op de adoptiegraven geplaatst op vrijdag 2 mei om 12.00 uur (i.p.v. 3 
mei om 13.00 uur).  

 De ambassade van de Russische Federatie heeft besloten de herdenking op 9 mei een uur 
later te laten beginnen (dus 11.00 uur i.p.v. 10.00 uur).  

 De adoptantendag (en de rondleiding) op 10 mei is om praktische redenen uitgesteld.  
Zie ook de agenda onderaan de nieuwsbrief! 
 
 

Bloemen op adoptiegraven 
 
Ook dit jaar plaatsen we weer bloemen op alle geadopteerde 
graven. Dat gebeurt deze keer op vrijdag 2 mei om 12.00 uur. Op 
zaterdag kan de veiling ons geen bloemen leveren.  
 
Alle hulp bij het snijden van de bloemen, samenstellen van de 
bossen en het plaatsen van vazen is zeer welkom! Vele handen 
maken licht werk: we verwachten maximaal twee uur nodig te 
hebben voor de ongeveer 400 boeketten.  
 
Het is bovendien een mogelijkheid om kennis te maken met andere 
adoptanten. U kunt natuurlijk op de bonnefooi komen, maar het is 
prettig om te weten of u dat van plan bent, dus een mailtje wordt 
op prijs gesteld (grafadoptie@gmail.com). 

Foto Gert Stein 
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Russische schoolkinderen plaatsen seringen 
 
Op maandag 5 mei brengt een groep van ongeveer tachtig Russische kinderen een bezoek aan het 
Russisch Ereveld. Zij nemen deel aan de actie "Seringen van de Overwinning". Dit project bestaat uit 
het plaatsen van seringen op begraafplaatsen, waar Sovjetsoldaten hun laatste rustplaats vonden. 
 
Ook bij het Russisch Ereveld worden deze bloemen geplaatst. In overleg is gekozen voor de plek 
tegenover de informatiezuil van de Stichting Russisch Ereveld, vlak voor de ingang van de 
begraafplaats. De groep komt aan rond 09.30 uur en de bijeenkomst start om ongeveer 10.00 uur. 
Onder de gasten zijn nazaten van de beroemde maarschalken Konstantin Rokossovski en Vasili 
Sokolovski. 
 
De actie is een initiatief van de Stichting ter herinnering van de generaals van de Overwinning. Deze 
stichting organiseert sinds 2005 een groepsreis voor Russische kinderen, die in verschillende 
Europese landen herdenkingen bijwonen voor de slachtoffers van het fascisme. De kinderen doen 
begin mei ook Duitsland en België aan. 
 
 
Herdenking 9 mei 
 

 
De herdenking op 9 mei 2013.                     Foto Gert Stein 
 
Op vrijdag 9 mei vindt de jaarlijkse herdenking op het Russisch Ereveld plaats. Om 11.00 uur begint 
de ceremonie, die bestaat uit onder meer een kranslegging door de ambassadeurs van Rusland, Wit-
Rusland, Kazachstan, Armenië en Azerbeidzjan of hun plaatsvervangers. Ook vertegenwoordigers van 
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de ambassades van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Duitsland hebben hun aanwezigheid 
toegezegd. 
Voor het eerst is ook Willibrord van Beek, de waarnemend Commissaris van de Koning van de 
provincie Utrecht, aanwezig. Namens de gemeenten Leusden en Amersfoort legt burgemeester Lucas 
Bolsius (Amersfoort) een krans. De sous-chef internationale militaire samenwerking, de brigade-
generaal Toine Beukering, vertegenwoordigt het ministerie van defensie. Ook het bestuur van de 
Stichting Russisch Ereveld legt een krans.  
 
Veteranen  van  de  ‘Bond  van  Wapenbroeders’  staan  bij  de  obelisk  opgesteld  als  erewacht. De 
muzikale begeleiding is in handen van de Fanfare van het Korps Nationale Reserve.  
 
Na de ceremonie op het ereveld defileren de aanwezigen - evenals vorig jaar - langs de geallieerde en 
Nederlandse oorlogsgraven op begraafplaats Rusthof. Hier liggen ongeveer 150 Nederlandse 
gevallenen en 250 geallieerde slachtoffers van de Eerste en Tweede wereldoorlog begraven. Deze 
graven en het Russisch Ereveld worden onderhouden door de Nederlandse Oorlogsgravenstichting. 
Bij de verschillende monumenten worden bloemen gelegd.  
 
Er zijn dit jaar geen toespraken. Na de rondgang houdt Vader Grigori een korte Russisch orthodoxe 
dienst. 
 
Voorafgaand aan de plechtigheid brengt een kleine delegatie een bezoek aan monument Koedriest. 
Op deze plek, net buiten het toenmalige Kamp Amersfoort, werden op 9 april 1942 77 
krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie doodgeschoten. 
 
 
Rusland-Oekraïne 
 
Het bestuur van de Stichting Russisch Ereveld maakt zich zoals velen zorgen over de gebeurtenissen 
in Oekraïne. De ontwikkelingen zijn op vele manieren te interpreteren. Als Stichting Russisch Ereveld 
hebben we hier evenwel geen mening over. Onze stichting is een culturele ANBI, een apolitieke 
organisatie dus, die zich bezighoudt met cultureel-historisch erfgoed en humanitaire zaken.  
 
Het gaat de stichting enkel om de mens, om de soldaat die in een ver, vreemd land gestorven is. En 
om zijn familie die geen weet heeft van het soldatengraf in het verre Nederland. De doelstellingen 
van de stichting blijven onveranderd. De oorlogsslachtoffers van toen kunnen niet worden ingehaald 
door ontwikkelingen nu. 
 
Desalniettemin ontkomt het bestuur van de stichting er niet aan enkele ontwikkelingen te 
bespreken. Zo heeft het bestuur geconstateerd dat de oranje-zwarte Sint Jorislintjes die jaarlijks 
voorafgaand aan de herdenking als symbool van de oorlogszege worden uitgedeeld, massaal zijn 
gebruikt in het hedendaagse conflict met Oekraïne. Daardoor is het Sint Jorislintje een politiek 
beladen symbool geworden. Het bestuur heeft daarom besloten de lintjes te accepteren, maar ze 
niet zichtbaar op te spelden, om elke schijn van partijdigheid of politieke voorkeur te vermijden. 
 
De ambassade van Oekraïne staat tijdens de jaarlijkse Stille Tocht op 4 mei stil bij de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur van de Stichting Russisch Ereveld heeft laten weten de 
afwezigheid van Oekraïne tijdens de jaarlijkse herdenking op 9 mei te betreuren. 
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Omroep Max over Ereveld 
 

 
Tamara Doechnova, zus van Sovjetsoldaat Konstantin Chodjakov, en haar dochter Natalja in 
Kamensk-Sjachtinski.         Foto Andre Ronchetti 
 
“Deze  jongens  moet  recht  worden  gedaan.  Ik  wil  dat  zij  gekend  en  erkend  worden  en  niet  als  een  
vlek  worden  uitgewist.”  Die  hartenkreet  schreef de 80-jarige Hennie Strijk vorig jaar zomer aan 
Omroep MAX. Ze vroeg aandacht voor het lot van de Sovjetsoldaat en krijgsgevangene Maulan 
Machanov, die na de bevrijding maanden bij het gezin Strijk in Assen woonde. Een documentaire 
over dit verhaal en over het Russisch Ereveld in Leusden is op zondag 4 mei om 18.00 uur te zien op 
Nederland 2. 
 
Machanov maakte deel uit van een groep die in de laatste oorlogsjaren in Assen voor de Duitsers 
werkte en er na de bevrijding achterbleef.  In  het  najaar  van  ’45  werden Maulan en zijn medesoldaten 
door de militaire politie opgehaald en gerepatrieerd naar de Sovjet-Unie. 
 
In  ‘De  Russen  in  Assen  – een  vergeten  oorlogsverhaal’  gaat  MAX  op  zoek  met  slechts  een  foto  en  de  
emotionele  oproep  van  Hennie  Strijk:  “Het  verschrikkelijke lijden van deze mensen is nooit 
onderkend  en  begrepen.  Maar  ik  heb  hem  gekend  en  in  mijn  hart  gesloten.  Mijn  leven  lang!” 
 
Verder gaat in het programma Remco Reiding in de Russische provincie Rostov op zoek naar 
familieleden van Fjodor Djomin. Djomin  werd  op  z’n  24e  naar  het  front  gestuurd  en  overleefde  als  
krijgsgevangene vier jaar Duitse werkkampen. Een paar weken na de bevrijding stierf hij aan tbc. Zijn 
familie hoorde na 1941 nooit meer iets over hem. Ook gaat de cameraploeg op bezoek bij Tamara 
Doechnova, zus van een in Leusden begraven Sovjetsoldaat. 
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Tegenslag tijdens de zoektocht in het dorpje Grekovo-Stanitsjni.   Foto Andre Ronchetti 
 
Op 1 mei om 17.35 uur schuift Remco aan bij het praatprogramma Tijd voor Max om over de 
documentaire te praten. Mogelijk is hij ook te gast bij de radioprogramma's Met het oog op morgen 
en OVT. 
 
Ook GV Present besteedt binnenkort aandacht aan het Russisch Ereveld. Dit is 
het tijdschrift van de Diensten Geestelijke Verzorging bij het ministerie van 
defensie. Thema van GV Present is deze keer 'uitzendingen en het thuisfront'. 
Onze stichting hecht veel waarde aan de verhalen en zorgen van de families 
van soldaten, die thuis achterblijven. Een eerste groep studenten geestelijke 
verzorging bracht onlangs een bezoek aan het ereveld. 
 
Op 30 maart werd de roman Texelschade van Marianne Knecht 
gepresenteerd. Remco verzorgde in Aalsmeer een inleiding. In het boek 
spelen de Georgiërs die op Texel in opstand kwamen tegen de Duitsers een 
belangrijke rol. In het meinummer van tijdschrift Monumenten komt Remco 
aan het woord over het Russisch Ereveld als cultureel erfgoed. 
 
Al deze uitzendingen en publicaties helpen de stichting het ereveld onder de 
aandacht te houden. 
 
 
Intieme herdenking massaexecutie 
 
Op 9 april organiseerde de Stichting Russisch Ereveld voor het eerst een openbare herdenking van de 
op één na grootste massaexecutie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op die datum in 
1942 werden in alle vroegte 77 Sovjetsoldaten uit Kamp Amersfoort gehaald en net buiten het kamp 
gefusilleerd. 
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Kaarsjes branden bij de Koedriest. Csilla Jansen speelt op cello.               (Foto Henriëtte van Breukelen) 
 
In alle vroegte werden door de bijna vijftig aanwezigen kaarsjes aangestoken voor de 77 slachtoffers. 
Ook de militaire attaché van de Russische Federatie en de vertegenwoordiger van 
Rossotrudnichestvo (samenwerkingsverband voor organisaties van Russen in het buitenland) waren 
aanwezig. De ambassade van Oezbekistan in Brussel heeft toegezegd volgend jaar deel te nemen aan 
de ceremonie. 
 
De 77 maakten deel uit van een groep van 101 Sovjet-Russische krijgsgevangenen uit onder meer 
Oezbekistan, die door de nazi's als levend propagandamateriaal naar Amersfoort waren gestuurd. De 
aanblik van een stelletje in lompen gehulde spleetogen moest het Nederlandse volk, en met name de 
communisten in ons land, ervan overtuigen dat wij beter de zijde van nazi-Duitsland konden kiezen in 
de strijd tegen het bolsjewisme. 
 
In Kamp Amersfoort stierven 24 van hen in amper een halfjaar tijd aan honger, ziekte en 
mishandeling. De overgebleven 77 'Russen' werden in de vroege ochtend van 9 april 1942 in 
vrachtwagens geladen en in groepjes van vier net buiten Kamp Amersfoort gefusilleerd.  
 
Het stichtingsbestuur wil de bezoekers bedanken voor de bijzondere, intieme en serene ochtend. In 
het bijzonder zijn wij dank verschuldigd aan dominee Prinsen en imam Pekcan voor hun fraaie 
woorden en gebed, aan Csilla Jansen voor haar muzikale bijdrage en aan Irina Chernobrovkina voor 
de Russische vertaling. Ook bijzonder tevreden waren we over de samenwerking met de Stichting 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort, die een warme ontvangst met ontbijt verzorgde voor de 
gasten, en Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort, dat de kaarsjes beschikbaar stelde. 
 
NRC/Handelsblad en AD/Amersfoortse Courant plaatsten een foto van de ceremonie. Rob Lampe, 
beter bekend wellicht als Sjef Bode, maakte een fraaie reportage voor Amersfoort Gezien. 

https://www.youtube.com/watch?v=8peSrQ_kWOE
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Herdenking Georgiërs in Beverwijk 
 
Op zondag 20 april, Eerste Paasdag, vond op het fort Sint Aagtendijk in Beverwijk een intieme 
herdenking plaats voor de 16 Georgiërs die daar in 1945 werden gefusilleerd.  
 
Burgemeester Han van Leeuwen, wethouder Frans Koster, Cor en Nellie Bart (Stichting 16 april 1944) 
en Remco Reiding (Stichting Russisch Ereveld) legden op de plaats van executie zestien witte rozen 
en een bloemstuk bij een houten kruis. Op dezelfde dag werd in de Onze Lieve Vrouw van Goede 
Raadkerk te Beverwijk een misintentie voor de zielenrust van de zestien slachtoffers uitgesproken. 
 
In het fort was tijdens de oorlog een Duits munitiedepot gevestigd, dat door de Georgiërs moest 
worden bewaakt. Zij hadden echter contacten met het plaatselijke verzet. Toen ze werden betrapt bij 
het stelen van 88 handgranaten, maakten de Duitse bewakers dezelfde dag nog een einde aan hun 
leven. Tegenwoordig is een deel van het fort in gebruik als muziekcentrum. 
 
In 2012 bracht Dali Asanisjvili als eerste nabestaande ooit een bezoek aan het fort en aan het 
Russisch Ereveld, waar vijftien van hen - ook Dali's vader Arsen - zijn begraven. Sindsdien bestaat bij 
de Stichting 16 april 1944, de Stichting Russisch Ereveld en de Stichting Fortpop de wens een 
plaquette te maken ter nagedachtenis aan de slachtoffers. 
 
De Stichting 16 april 1944 probeert de nagedachtenis aan de grote razzia in Beverwijk en Velsen-
Noord levend te houden. Vanuit deze plaatsen werden 486 mannen afgevoerd naar Kamp 
Amersfoort en daarvandaan naar kampen in Duitsland. Tientallen keerden niet meer terug. (Zie 
http://www.razziabeverwijk.nl en http://www.oorlogsslachtoffersijmond.nl.) 
 
Op uitnodiging van deze stichting en in samenwerking met onze stichting waren deze maand 
tientallen studenten uit Rusland, Oekraïne, Polen en Duitsland met hun begeleiders in Nederland. Zij 
brachten onder meer een bezoek aan het Russisch Ereveld, waar zij een korte plechtigheid 
organiseerden. 
 
 
Agenda 
 
Donderdag 1 mei, 17.35u: 
Tijd voor Max, praatprogramma met Remco Reiding over Ereveld, Omroep Max, Nederland 2 
 
Vrijdag 2 mei, 12.00 - 14.00u:  
Plaatsen van bloemen op adoptiegraven 
Russisch Ereveld, Dodeweg 31, Leusden 
 
Zondag 4 mei, 18.00 - 18.45u:  
"De Russen van Assen", Omroep Max, Nederland 2 
 
Zondag 4 mei, 18.30 - 20.30u:  
Stille Tocht van Kamp Amersfoort naar Rusthof en Ereveld 
Loes van Overeemlaan 19, Leusden 
Zie: http://www.kampamersfoort.nl/p/nieuws2#stilletocht4mei 
 

http://www.razziabeverwijk.nl/
http://www.oorlogsslachtoffersijmond.nl/
http://www.kampamersfoort.nl/p/nieuws2#stilletocht4mei
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Maandag 5 mei, 09.30-11.00u: 
Bezoek van 80 scholieren uit Rusland, actie 'Seringen voor de Overwinning' 
Russisch Ereveld, Dodeweg 31, Leusden 
 
Vrijdag 9 mei, 11.00 - 12.30u:  
Jaarlijkse herdenking op Ereveld 
 
Woensdag 14 mei, va. 17.00u: 
Lezing Remco Reiding bij Probus-club Voorst 
Restaurant Taverne, H.W. Iordensweg 3, Twello 
(Alleen voor leden) 
 
Zondag 25 mei 2014: 
Memorial Day 
Amerikaanse Militaire Begraafplaats, Margraten 
 
Woensdag 8 oktober 2014, 20.00u: 
Lezing Remco Reiding 
“De  Sprankel”,  Domineesteeg,  Ruurlo 
 
Zie: http://www.russisch-ereveld.nl/agenda.html 
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Russisch Ereveld. Voor het laatste nieuws 
verwijzen we u naar de website: www.russisch-ereveld.nl. Sommige artikelen uit deze nieuwsbrief 
kunnen al eerder zijn gepubliceerd op onze website. 
 
Reageren?  
grafadoptie@gmail.com 
 
Wilt u onze activiteiten ondersteunen?  
IBAN: NL 88 RABO 0127 654 739 t.n.v. Stichting Russisch Ereveld 
 

http://www.russisch-ereveld.nl/agenda.html
http://www.russisch-ereveld.nl/
mailto:russisch_ereveld@hotmail.com

