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Voorwoord 

 
Het ooit zo vergeten Russisch Ereveld was de afgelopen weken niet weg te slaan uit de media. 

Dankzij de publicatie van het boek Kind van het Ereveld kon Remco Reiding op televisie, op de radio 
en in kranten en tijdschriften vertellen over de 865 Sovjetrussische oorlogsslachtoffers die in Leusden 

begraven liggen en over zijn zoektocht naar hun nabestaanden. Een (onvolledig) overzicht, met onder 
meer het item bij Pauw & Witteman, vindt u hier. 

 

Ook de komende twee weken is er een vol programma, met onder meer het grafbezoek van negen 
nabestaanden op 3 mei, herdenkingen op 4 en 9 mei en de adoptantendag op 12 mei. U leest er meer 

over in deze nieuwsbrief.  
 

 

Boek 
 

Kind van het Ereveld werd op 9 april op indrukwekkende wijze 
gepresenteerd. Alex Engbers, voorzitter van de Stichting 

Russisch Ereveld, stak twee kaarsjes aan: één voor de families 
van de soldaten die nog niet zijn opgespoord en één voor de 

familieleden van auteur Remco Reiding die niet aanwezig konden 

zijn. 
 

Via skype werd een verbinding gelegd met de eerste gevonden 
nabestaande, Dmitri Botenko, de zoon van Vladimir Botenko, de 

hoofdpersoon in het boek. Reiding overhandigde vervolgens het 

eerste exemplaar aan zijn zoon Dima, die naar Dmitri is 
vernoemd. 

 
Binnen twee weken heeft het boek een tweede druk gekregen, 

omdat de eerste 2000 exemplaren waren uitverkocht. Het boek 

werd lovend ontvangen. Reacties vindt u hier en hier. Ook uw 
reactie is bijzonder welkom. Breng uw kennissenkring op de 

hoogte van het boek, als u het de moeite waard vindt! 
 

Over het boek is een speciale website gemaakt: 
www.kindvanhetereveld.nl.  

 

 
Grafbezoek 

 
Op 3 mei om 09.00 uur brengen negen nabestaanden voor het eerst een bezoek aan het Russisch 

Ereveld. Vier kinderen, vier kleinkinderen en één nicht van soldaten worden herenigd met hun vader, 

grootvader of oom die meer dan zestig jaar als vermist te boek stond. Nu zij eindelijk weten waar hij 
gebleven is, willen ze hem graag de laatste eer bewijzen. De reis is mogelijk gemaakt door sponsors 

en dankzij uw bijdrage aan grafadoptie. 
 

's Middags, vanaf 13.00 uur, helpen de nabestaanden mee met het plaatsen van bloemen op de 
adoptiegraven, daarmee ook de adoptanten bedankend die hun reis hebben mogelijk gemaakt.  

Op 4 mei lopen zij mee met de Stille Tocht (verzamelen om 18.30 uur bij Kamp Amersfoort). 

http://www.kindvanhetereveld.nl/pers.html
http://www.kindvanhetereveld.nl/reacties.html
http://www.bol.com/nl/p/algemeen/kind-van-het-ereveld/9200000002310908/index.htm
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Documentaire Dodeweg 31 

 
Lidia en Jekaterina, dochters van Dmitri Kolynin. Lidia (links) brengt op 3 mei een bezoek aan het graf 
van haar vader. 
 
 

Het NCRV-programma Schepper & Co zendt op 4 mei vanaf 17.05 uur op Nederland 2 een 
documentaire uit over het ereveld, de zoektocht naar nabestaanden en het grafbezoek van 

nabestaanden in Leusden. Enkele beelden waren al te zien bij Pauw & Witteman. De filmploeg volgt 
onder anderen Lidia Jakovleva tijdens haar reis naar het graf van haar vader, Sovjetsoldaat Dmitri 

Kolynin. De titel: Dodeweg 31. 

 
 

Russische herdenking 
 

Op 9 mei vindt de jaarlijkse herdenking ter ere van Overwinningsdag plaats op het Russisch Ereveld. 

De organisatie is in handen van de ambassade van de Russische ambassade. Belangstellenden 
verzamelen zich om 10.00 uur voor de ingang van het Russisch Ereveld. Aanlsuitend vindt de 

ceremonie plaats, gevolgd door een receptie van de ambassade. Ook de negen nabestaanden van op 
het ereveld begraven Sovjetsoldaten zullen aanwezig zijn. 

 
 

Adoptantendag (herinneringsbericht) 

 
De Stichting Russisch Ereveld organiseert op 12 mei 2012 een speciale dag voor u, adoptanten, en 

donateurs van de Stichting Dodenakkers.nl.   
 

Vanaf 09.30 uur wordt u ontvangen met koffie en thee bij het voormalige Kamp Amersfoort. Om 

10.00 uur start de dag met een rondleiding met gids op het voormalige kampterrein.  
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Aansluitend wordt in restaurant Oud-Leusden een actuele documentaire vertoond over de zoektocht 

van Remco Reiding naar nabestaanden (zie verderop in deze nieuwsbrief). Hij zal een toelichting 

geven bij zijn pas verschenen boek Kind van het Ereveld en vragen beantwoorden over het Russisch 
Ereveld, de slachtoffers die daar zijn begraven en de achtergronden van zijn zoektocht. Intussen kunt 

u genieten van een lunch met soep en broodjes. 
  

's Middags zal Remco Reiding een rondleiding verzorgen over het Russisch Ereveld. Daarna is er 

gelegenheid begraafplaats Rusthof te bezoeken. Behalve de honderden geallieerde en Nederlandse 
oorlogsgraven is onder meer het graf van dichter Gerrit Achterberg te vinden op deze bosrijke 

dodenakker. 
  

Het programma duurt tot ongeveer 14.30 uur. De kosten voor adoptanten bedragen 9,95 euro 
(vanwege koffie/thee, gids en de lunch met soep en broodjes).  

 

U kunt zich aanmelden via grafadoptie@gmail.com. 
 

 
Lezingen 

 

Als u op 12 mei niet kunt, dan kunt u op vrijdagavond 18 mei aanwezig zijn bij een lezing over de 
zoektocht naar nabestaanden en de totstandkoming van het boek in boekhandel Pegasus in 

Amsterdam (Singel 367). 
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Russisch Ereveld. De nieuwsbrief is alleen per e-
mail 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?  

grafadoptie@gmail.com 
 

Wilt u onze activiteiten ondersteunen?  
Rabobank 1276.54.739 t.n.v. Stichting Russisch Ereveld 
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