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Voorwoord
De bijzonder drukke maar bevredigende periode april-mei is alweer achter de rug. De Stichting
Russisch Ereveld had over aandacht niet te klagen: het ereveld kwam op de nationale en regionale
televisie en stond in verschillende kranten en tijdschriften. De meeste aandacht ging natuurlijk uit
naar het bezoek van Zoja Kozyreva, die voor het eerst in haar leven het graf van haar vader bezocht.
Haar komst was mede te danken aan uw bijdrage.
U leest meer over Zoja’s bezoek en onze andere activiteiten in deze nieuwsbrief, die u ontvangt als
adoptant van een of meer graven op het Russisch Ereveld of omdat u op andere wijze belangstelling
heeft getoond voor het ereveld en de activiteiten van onze stichting.
Kent u mensen die onze initiatieven willen steunen en jaarlijks 50 euro per graf willen doneren? Wijst
u hen op onze website: www.russisch-ereveld.nl!
Grafbezoek

Zoja Kozyreva bij het graf van haar vader op het Russisch Ereveld. (Foto Bert Prinsen)
Onder grote belangstelling bracht Zoja Kozyreva op 4 mei ‘s ochtends een bezoek aan het graf van
haar vader, Sovjetsoldaat Ivan Gavrilov. De 74-jarige Zoja zei dat de hereniging met haar vader, die
zestig jaar lang vermist was geweest, haar ziel en zijn ziel rust geeft. ,,Nu ik hem heb gevonden, ben
ik klaar om zelf te sterven.’’
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Zoja’s vader vertrok direct na de Duitse inval in de Sovjetunie naar het front. Hij keerde nooit meer
terug. Zoja’s moeder overleed direct na de bevrijding, waardoor ze opgroeide in een weeshuis.
Nooit was bekend bij de familie dat Ivan Gavrilov krijgsgevangen was gemaakt. Toen het Amerikaanse
leger zijn kamp in Hemer bevrijdde, was Gavrilov al ongeneeslijk ziek. Hij werd op 4 mei 1945
opgenomen in een ziekenhuis in Lüdenscheid, waar hij op 31 mei overleed aan tuberculose. De
Amerikaanse autoriteiten brachten zijn stoffelijk overschot naar Margraten. In 1947 werd Gavrilov
herbegraven op het nieuw aangelegde Russisch Ereveld in Leusden.

Geëmotioneerd bewijst Andrej Kljoetsjnikov zijn oom Aleksej Serysjev de laatste eer. (Foto Bert
Prinsen)
Andrej Kljoetsjnikov kon zijn tranen niet bedwingen, toen hij de grafsteen van zijn oom zag.
Decennialang had zijn familie gezocht naar informatie, maar het antwoord was telkens hetzelfde:
Sovjetsoldaat Aleksej Serysjev is vermist geraakt. Pas onlangs kreeg de familie te horen dat hij al die
jaren op het Russisch Ereveld in Leusden begraven lag.
Het grafbezoek is georganiseerd door de Stichting Russisch Ereveld en werd mogelijk gemaakt door
grafadoptie, Bus Natuursteen en andere sponsors. De nabestaanden verbleven bij liefdevolle
gastgezinnen, die hun verblijf bijzonder prettig maakten.
Op onze wachtlijst staan nog vijftien kinderen, broers en zussen van soldaten die het graf van hun
vader of broer willen bezoeken en dat niet kunnen betalen. Dankzij uw steun en een financiële
bijdrage van Bus Natuursteen in Amersfoort kunnen we ook volgend jaar in mei tenminste twee
nabestaanden uitnodigen om de reis naar Nederland te maken.
Voor de komst van Zoja en Andrej was veel aandacht van de pers. U kunt verschillende reportages
terugkijken op internet door op de link te klikken: RTL, RTV Utrecht, Radio M, EO Radio 1 en Stad
Amersfoort.
Stichting Russisch Ereveld, ul. Mezhdunarodnaya d. 34 kv. 172, 109544 Moskou, Rusland
E-mail: russisch_ereveld@hotmail.com
Bankrekening: Rabobank 1276.54.739 t.n.v. Stichting Russisch Ereveld

Herdenkingen

In gesprek met directeur Harry Ruijs van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. (Foto
Bert Prinsen)
Op 19 april was het bestuur van de Stichting Russisch Ereveld aanwezig bij de jaarlijkse herdenking
van de bevrijding van Kamp Amersfoort. Op 4 mei brachten we met Zoja Kozyreva en Andrej
Kljoetsjnikov een bezoek aan de gedenkplaats.
Op 4 mei liepen Zoja Kozyreva en
Andrej Kljoetsjnikov mee in de
Stille Tocht, die eindigde op het
Russisch Ereveld. Hier hield de
stoet, aangevoerd door de
burgemeesters van Amersfoort en
Leusden, stil om met de
nabestaanden kennis te maken.
Op 9 mei legde het bestuur van de
Stichting Russisch Ereveld voor het
eerst een bloemstuk bij de obelisk
tijdens de Russische herdenking op
Overwinningsdag.

Zoja praat met de burgemeesters.
(Foto Egbert Hartman)
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Opsporing van nabestaanden
In de archieven van de International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen zijn toch weer nieuwe
gegevens gevonden van in Leusden begraven Sovjetsoldaten.
Bij een laatste, uitgebreide controle werd een lijst gevonden van soldaten die zijn overleden in het
Duitse dorp Havixbeck (gemeente Tilbeck). Tien van hen werden door de Amerikanen overgebracht
naar Margraten en later herbegraven op het Russisch Ereveld in Leusden. Van vier van deze soldaten
zijn voldoende gegevens bekend om nabestaanden te kunnen opsporen.
Daarnaast kwamen de persoonsgegevens van een soldaat die overleed in Bückeburg aan het licht en
van een soldaat die stierf in Sende. Hun data zijn verwerkt in de lijsten op de website. Het aantal
soldaten op het Russisch Ereveld van wie de nabestaanden zijn opgespoord, staat op 177.
Vordering grafadoptie

Zoja Kozyreva, bij het graf van haar vader en tussen de bloemen op adoptiegraven. (Foto Egbert
Hartman)
Op 3 mei kleurde het Russisch Ereveld lila, dankzij de plaatsing van bloemen op bijna 150
adoptiegraven. De bloemen werden neergezet door leerlingen van de Russisch school in Amersfoort
(zie www.mozaika.nl) en verschillende adoptanten en vrijwilligers.
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De Stichting Russisch Ereveld ging in juni 2010 van start met grafadoptie. De afgelopen anderhalve
maand hebben zich nog eens 35 adoptanten aangemeld. Inmiddels zijn de graven van 174 soldaten
geadopteerd die op het ereveld in Leusden begraven liggen. Op termijn is het de bedoeling een
adoptant te vinden voor alle 865 oorlogsslachtoffers die op het Russisch Ereveld begraven liggen.
De stichting wil door middel van grafadoptie de samenleving meer betrekken bij het in de vergetelheid
geraakte ereveld en zo de herinnering aan de soldaten levend houden. De jaarlijkse bijdrage wordt
onder meer gebruikt voor de reis van nabestaanden die het graf van hun familielid willen bezoeken.
Adoptanten hoeven niet voor de graven te zorgen. Het onderhoud is in handen van de
Oorlogsgravenstichting.
Informatiezuil
Bij de ingang van het Russisch Ereveld is op 20 april de informatiezuil van de Stichting Russisch
Ereveld onthuld. Medewerkers van Bus Natuursteen plaatsten de pilaar, waarin informatie is te vinden
over de begraafplaats en de activiteiten van de stichting.
De plaatsing van de zuil sluit aan bij de doelstelling de nagedachtenis aan de in Leusden soldaten
levend te houden. Het project is totstandgekomen dankzij de medewerking van de Amersfoortse
begraafplaats Rusthof en Bus Natuursteen uit Amersfoort. Bij de geallieerde graven op Rusthof staat
al een soortgelijke informatiezuil. De zuil bij het ereveld is gemaakt van de natuursteen balmoral.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Russisch Ereveld. De nieuwsbrief is alleen per email te ontvangen en is vooralsnog alleen in het Nederlands beschikbaar.
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?
russisch_ereveld@hotmail.com
Wilt u onze activiteiten ondersteunen?
Rabobank 1276.54.739 t.n.v. Stichting Russisch Ereveld
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