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Inleiding 
 
2019 was bovenal het jaar van de ambitieuze projecten en unieke prestaties:  
 

- LICHT: niet eerder werd in het donker op een Ereveld een 
multidiscplinaire mix van theater en geschiedenis geboden aan bezoekers 

 
- DNA: niet eerder werden op het Sovjet Ereveld onbekende soldaten 

opgegraven en na een dna-analyse positief geïdentificeerd 
 

- Renovatie: niet eerder werden alle grafstenen vervangen door stenen met 
zo correct en volledig mogelijke namen en data 

 
- Bezoekerscentrum: niet eerder was er een concreet plan om de verhalen 

van de soldaten bij het Ereveld door iedereen permanent tot zich te 
nemen 

 
 
Een nieuwe naam 
 
2019 was voor het Ereveld een bijzonder jaar. Op 27 
maart kreeg het een nieuwe, historisch meer correcte 
naam en daarmee de stichting ook: Sovjet Ereveld en 
Stichting Sovjet Ereveld. In dit jaarverslag wordt de 
nieuwe naam van het ereveld en de stichting gebruikt. 
 
 

LICHT 
 
Met de theatrale audiotours LICHT deden we in samenwerking met uitvoerend 
producent Stichting Laudio iets wat nergens anders ter wereld nog was gebeurd: 
we brachten een multidisciplinaire ervaring, bestaande uit audio, documentaire, 
projecties, foto’s, video en theater. Fijngevoelig, indringend, aangrijpend. In het 
donker. Op het Ereveld. Met jongeren in de rol van acteurs. En met bekende 
Nederlanders als Willeke van Ammelrooy die nabestaanden van soldaten een 
stem gaven. 
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Bijna duizend mensen uit het hele land kwamen naar LICHT en vrijwel iedereen 
was onder de indruk. 
 

,,Wat fantastisch gemaakt, en zeer indrukwekkend.’’ 
- Karin van de Vegte 

 
,,Geweldig! Wat uniek. Laat het toch nog iets langer bestaan zodat velen hiervan 

kunnen genieten.’’ 
- Corine en Jurgen van Hinte (Hoorn) 

 
,,Wat een mooie, bijzonder manier van vertellen, herdenken en beleven. Zo gaan we 

ze zeker niet vergeten. Dank voor deze ervaring.’’ 
- Jan [achternaam onbekend] 

 
LICHT was een mooie vorm van samenwerking met onze partnerorganisaties. 
Leerlingen van scholengemeenschap ’t Atrium namen als acteurs deel aan de 
voorstellingen. Begraafplaats Rusthof stelde de koffiekamer en personeel 
beschikbaar voor de deelnemers en Kamp Amersfoort deelde onze berichten. 
 

 
 
LICHT ging gepaard met veel publiciteit. Zodoende droeg dit project ook bij aan 
onze doelstelling ‘levend houden van de nagedachtenis aan de soldaten middels 
publicaties’. 
 
De pre-première van LICHT werd bijgewoond door Dali Asanisjvili uit Georgië, 
dochter van een soldaat. Zij ontmoette bij het graf van haar vader haar 
‘Nederlandse stem’ Willeke van Ammelrooy, die het levensverhaal van Dali 
verwoordde (foto op volgende pagina). 
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Voorafgaand aan LICHT vond het project Donker plaats. Op drie plaatsen 
(Ereveld, Rusthof, Kamp Amersfoort) hingen foto’s die waren gemaakt door 
fotograaf Klaas van Huizen. Hij maakte in het donker beelden van sporen van 
oorlog. Ook hierbij zochten we nadrukkelijk samenwerking met onze 
partnerorganisaties. 
 
 

Renovatie 
 
Op 9 mei, de jaarlijkse herdenking op het Ereveld, lanceerde Remco Reiding, de 
drijvende kracht binnen de stichting, in zijn toespraak de ambitieuze plannen 
van de Stichting Sovjet Ereveld: complete renovatie van het Ereveld en de 
inrichting van een informatie-en bezoekerscentrum voor en over het Ereveld. 
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Nog hetzelfde jaar hebben de Russische autoriteiten 300.000 euro toegezegd 
voor de vervanging van alle grafstenen. De eerste drie rijen met nieuwe stenen 
zijn al in november/december 2019 geplaatst.  
 
Op de nieuwe stenen staan voor zover mogelijk de juiste en volledige namen van 
de soldaten vermeld én hun geboortedata en data van overlijden. De vele 
duizenden aanvullende gegevens zijn aangeleverd door de Stichting Sovjet 
Ereveld, de stenen zijn geplaatst door de Oorlogsgravenstichting. Dit is de kroon 
op twintig jaar onderzoek en daarnaast een mooi voorbeeld van samenwerking. 
 
 

Bezoekerscentrum 
 
In 2019 lanceerde de Stichting Sovjet Ereveld een concreet plan voor een 
bezoekerscentrum bij het Ereveld: 
 
De belangrijke rol van het Rode Leger in de strijd tegen nazi-Duitsland, de immense 
offers die daarbij werden gebracht en de enorme impact ervan op de overlevenden 
– ze zijn in Nederland tijdens de Koude Oorlog langzaam maar zeker in de 
vergetelheid geraakt. Terwijl wij mede dankzij hun inspanningen in onze 
democratische rechtsstaat in vrijheid leven. 
 
Ook de 865 soldaten die op het Sovjet Ereveld begraven liggen, raakten in de 
vergetelheid. Totdat een jonge student tegen de stroom inroeide en in zijn eentje 
erin slaagde om soldaten te identificeren en hun nabestaanden te informeren dat 
vader in het verre Nederland begraven 
ligt. Sindsdien hebben de soldaten een 
gezicht gekregen en staat het Ereveld 
voortdurend bij de landelijke en 
internationale pers in de belangstelling.  
 
Maar op de plek zelf staat nog altijd 
slechts een bescheiden informatiebordje. 
De Stichting Sovjet Ereveld en al onze 
partners vinden het daarom de hoogste 
tijd voor een bezoekerscentrum, waarin 
de belangrijke verhalen van de soldaten 
en onze collectie voor het publiek op duurzame wijze toegankelijk worden 
gemaakt. Deze verhalen zijn vernieuwend, want voor de meeste mensen zijn ze 
onbekend en ze worden nergens anders in ons land verteld. 
 
In een nieuw bezoekerscentrum bij het Sovjet Ereveld verbinden we burgers uit ons 
land alsmede uit Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken, jongeren in het 
bijzonder, met dit cultureel-historische erfgoed. Middels persoonlijke verhalen 
vergroten we kennis en begrip over de hier begraven soldaten en de rol van de 
Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog. En we willen empathie en compassie 
voor hen oproepen bij scholieren en reguliere bezoekers. Op vernieuwende wijze: 
als beleving met audiovisuele, virtual reality en interactieve elementen. 
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Met Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (begraafplaats Rusthof) werd 
meermaals overleg gevoerd over de plannen. Ze werden ook besproken met het 
gemeentebestuur van Leusden en Amersfoort, de Commissaris van de Koning en 
de Gedeputeerde van cultuur van de provincie Utrecht, de ministeries van VWS, 
defensie en buitenlandse zaken én ambassadeurs van verschillende voormalige 
Sovjetrepublieken. 
 
In november 2019 kende het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken 
een bijdrage van 100.000 euro toe voor de renovatie van het Ereveld en een 
bezoekerscentrum. 
 
 

Onderzoek en opsporing nabestaanden 
 
Onderzoeker Remco Reiding achterhaalde door jarenlang bronnenvergelijk de 
namen van vijftien op het Sovjet Ereveld begraven Georgiërs. In meer dan de 
helft van de gevallen wist hij ook hun identiteit vast te stellen, hun families op te 
sporen en - in overleg met de autoriteiten - DNA af te nemen bij familieleden. 
 
Op initiatief van de Stichting Sovjet Ereveld stemden de betrokken autoriteiten 
in 2018 in met het openen van de vijftien graven in Leusden, om DNA van de 
gevallen Georgische soldaten te kunnen afnemen.  
 
Op 8 januari maakte de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke 
Landmacht de eerste uitslagen bekend: het Nederlands Forensisch Instituut 
stelde de identiteit vast van twee Georgische soldaten: Pido Tsjoliasjvili en Anton 
Gviniasjvili (foto’s onder). Het was voor het eerst dat met behulp van DNA 
onomstotelijk de identiteit van een formeel nog ‘onbekende soldaat’ op het 
Sovjet Ereveld werd vastgesteld. 
 

  
 
Een delegatie van de Stichting Sovjet Ereveld bezocht in maart 2019 Georgië om 
de twee families persoonlijk het goede nieuws te kunnen vertellen.  
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In Georgië werd, nu er DNA-materiaal van de soldaten beschikbaar is, opnieuw  
DNA afgenomen bij vermoedelijke Georgische nabestaanden om na te gaan of 
hun familielid ook tot de vijftien in Leusden begraven soldaten behoort. 
 

 
 
Op 4 september meldde de BIDKL de positieve identificatie van Ilja Beroeasjvili,  
Akaki Tchelidze en Severian Kankia. Daarnaast ontvingen we resultaten met 
betrekking tot Konstantin Schirtladze die helaas geen uitsluitsel bieden, omdat 
het DNA van de kleinzoon overeenkomsten heeft met de inhoud van twee 
graven.  
 
Op 25 november 2019 volgde daarop de positieve identificatie van Semjon 
Vanisjvili, nadat dna-materiaal van zijn neef was afgenomen (foto boven). 
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Grafbezoek 
 
De Stichting heeft ervoor 
gekozen om een 
groepsreis te organiseren 
in 2020. Tot die tijd 
nodigt de stichting geen 
nabestaanden actief uit 
om het graf te bezoeken. 
De stichting biedt wel 
uitgebreide 
ondersteuning voor 
familieleden die op eigen 
initiatief besluiten het 
Ereveld te bezoeken.  
 
In april 2019 kwamen nazaten van Aroet Avedjan een bezoek brengen aan het 
Ereveld.  
 
In mei 2019 bezocht de achterkleinzoon van Vasili Olejnikov (foto boven) het 
graf van zijn overgrootvader. Hij deed dat namens de hele familie van de soldaat. 
Drie van zijn kinderen zijn nog in leven, maar niet in staat om zelf het graf van 
hun vader te bezoeken. 
 
Ook het bezoek van de achterkleindochter van Aleksandr Orechov in juni 2019 
was aangrijpend (foto onder). Alle nabestaanden die het Ereveld bezochten, zijn 
door de Stichting in Nederland ontvangen en begeleid. 
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Levend houden nagedachtenis aan soldaten middels publicaties  
 
De Stichting Sovjet Ereveld verzorgde de publiciteit voor het project LICHT. Dit 
leidde tot veel landelijke en regionale aandacht. Zo besteedden o.a. de Telegraaf, 
Trouw, het Algemeen Dagblad, NPO Radio 1 Langs de Lijn en omstreken én het 
Noordhollands Dagblad uitgebreid aandacht aan het project, het Ereveld en de 
ontmoeting van Dali met Willeke van Ammelrooy. 
 
Begin mei maakten tientallen miljoenen mensen in Rusland en Oekraïne kennis 
met het Sovjet Ereveld in Leusden. Nationale televisiezenders in die landen 
besteedden in de aanloop naar de herdenking op 9 mei uitgebreid aandacht aan 
het Ereveld. 
 
De Oekraïense televisie vertelde uitgebreid over de 20-jarige zoektocht van 
Remco Reiding naar nabestaanden van soldaten. De Russische televisie, waar 
Reidings verhaal al vaker werd verteld, focuste deze keer op de positieve 
identificatie van soldaten middels dna.  
 
Ook in de regio Pskov was aandacht voor het Ereveld. Daar werd een reportage 
vertoond over het bezoek van studenten aan de begraafplaats en de oorkonde 
die de autoriteiten uit die regio aan Reiding gaven. 
 
Voor het eerst werden publieksrondleidingen aangeboden. Tot dit jaar werden 
alleen rondleidingen gegeven op aanvraag. De eerste publieksrondleidingen 
waren zéér druk bezocht, zelfs zodanig dat een bericht moest worden verstuurd 
dat de rondleidingen waren volgeboekt. Op aanvraag heeft Remco Reiding 
verschillende rondleidingen gegeven op het Ereveld en lezingen in het land 
gehouden. 
 
In heel mei 2019 stonden honderd foto’s van soldaten bij de graven. De Stichting 
beoogt middels de jaarlijkse tentoonstelling '100 Gezichten van het Sovjet 
Ereveld' de anonieme graven op het Sovjet Ereveld in Leusden een gezicht te 
geven. Zo wordt inzichtelijk dat achter elke steen een mens, een slachtoffer van 
oorlogsleed schuil gaat.  
 
In mei 2015 stonden voor het eerst foto's van soldaten bij het graf, in totaal bijna 
honderd. Het merendeel van die foto's was nooit eerder gepubliceerd. Ze waren 
de afgelopen jaren verzameld door onderzoeker Remco Reiding, die aan door 
hem getraceerde familieleden van soldaten telkens om een foto vroeg. 
 
 

Grafadoptie 
 
Om de nagedachtenis aan alle soldaten levend te houden, heeft de Stichting 
Sovjet Ereveld in 2010 alle graven ter adoptie uitgegeven. Iedereen kan een 
soldaat adopteren en met de jaarlijkse bijdrage die daarvoor wordt gevraagd, 
kan de Stichting zijn activiteiten ontplooien. Het aantal geadopteerde graven 
nam ten opzichte van een jaar eerder toe van 478 naar 520 eind 2019.  
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De Stichting heeft daarmee een stabiele, nog steeds jaarlijks groeiende achterban 
van donateurs. Op 14 november 2019 konden we zelfs het verheugende nieuws 
brengen dat alle 101 in en nabij Kamp Amersfoort om het leven gekomen 
Oezbeken waren geadopteerd. Onmiskenbaar was dit deels het gevolg van de 
bijzondere aandacht die we in eerdere jaren aan deze groep hadden gegeven én 
middels de speciale herdenking voor deze groep op 9 april nog steeds geven. 
 
 

Herdenkingen 
 
Op 9 april werden in alle vroegte 77 kaarsen geplaatst voor de 77 Sovjetsoldaten 
die op die dag in 1942 werden doodgeschoten. De ceremonie werd bijgewoond 
door de ambassadeurs van Oezbekistan en Wit-Rusland, vertegenwoordigers 
van de ambassades van Armenië, Kirgizië en Rusland, de burgemeester van 
Leusden en de loco-burgemeester van Amersfoort. 
 
Remco Reiding en de Oezbeekse student Sardor Khashimov hielden toespraken. 
Stadsdichter Jacques de Waart maakte een bijzonder gedicht voor de 
gelegenheid. 
 
Meer dan 120 mensen namen deel aan de herdenking, die werd georganiseerd 
door de Stichting Sovjet Ereveld in samenwerking met Crematorium en 
Begraafplaatsen Amersfoort en de Stichting Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort. 
 
Zoals elk jaar plaatsten vrijwilligers op 3 mei 
bloemen op de geadopteerde graven op het 
Sovjet Ereveld. Maar… dit jaar plaatsten ze 
bloemen op álle oorlogsgraven! Dus ook op 
alle Nederlandse en andere geallieerde 
graven. 
 
In totaal werden 1330 bossen bloemen 
neergezet. Er was zoveel hulp dat we na ruim 
een uur al klaar waren. Begraafplaats Rusthof 
stelde de vazen en gieters beschikbaar. 

 
Bijna 1300 mensen liepen op 4 mei 
mee met de Stille Tocht van Kamp 
Amersfoort naar het Sovjet Ereveld 
en begraafplaats Rusthof. 
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Meer dan driehonderd 
mensen woonden op 9 
mei de jaarlijkse 
herdenking op het 
Sovjet Ereveld bij (foto 
op volgende pagina). De 
ambassades van 
Armenië, Azerbeidzjan, 
Kazachstan, 
Oezbekistan, Rusland 
en Wit-Rusland stonden 
stil bij de slachtoffers 
van de Tweede 
Wereldoorlog en 
vierden de overwinning 
op nazi-Duitsland. Er 
werden kransen gelegd door onder anderen de Commissaris van de Koning in de 
provincie Utrecht en de burgemeesters van Leusden en Amersfoort. 
 
De ambassadeur van de Russische Federatie, Aleksandr Sjoelgin, en Remco 
Reiding hielden een toespraak. Reiding sprak over de toekomstplannen van de 
Stichting. 
 
 
Op Kerstavond, 24 december, brandde op begraafplaats Rusthof op elk 
oorlogsgraf een kaarsje (foto onder). Vrijwilligers plaatsten in totaal meer dan 
1300 exemplaren. De 
kaarsjes zijn 
beschikbaar gesteld 
door Crematorium en 
Begraafplaatsen 
Amersfoort. De 
Stichting Sovjet 
Ereveld plaatste ze 
met hulp van 
vrijwilligers. Niet 
alleen bij de graven 
van Sovjetsoldaten, 
maar ook bij de 
Nederlandse en 
andere geallieerde 
oorlogsslachtoffers. 
 
Op het Sovjet Ereveld naast begraafplaats Rusthof liggen 865 Sovjetsoldaten. Op 
Rusthof liggen 176 Nederlandse en 294 buitenlandse oorlogsslachtoffers 
begraven. Het betreft vliegtuigbemanningen uit onder meer Groot-Brittannië, 
Canada en Polen, maar ook Tsjechoslowaken, Italianen en Grieken. Op geen plek 
in Nederland liggen zoveel verschillende nationaliteiten bijeen als op Rusthof. 
 



 12 

Historisch besef vergroten 
 
Alle bovengenoemde activiteiten, projecten, herdenkingen, rondleidingen en 
publicaties droegen bij aan één van de nieuwe doelstellingen van de stichting: 
het historische besef te vergroten en meer begrip te kweken voor de enorme 
offers die de bevolking van de verschillende toenmalige Sovjetrepublieken 
hebben gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 
 

Jongeren betrekken 
 
Een schoolklas van ’t Atrium speelde een voorname rol tijdens de herdenking op 
9 april. De leerlingen staken kaarsjes aan en deelden die uit aan de aanwezigen. 
Eerder waren andere leerlingen tijdens LICHT al actief als acteurs. 
 

 
 
De nieuwe doelstelling om meer jongeren te bereiken en te betrekken bij onze 
activiteiten kreeg verder gestalte door de toetreding van dr. I.A. (Ilse) Matser, 
lector aan de Christelijke Hogeschool Windesheim, aan het bestuur. Zij richt zich 
specifiek op educatie. 
 
Met hulp van studenten van lerarenopleidingen werkt de Stichting nu aan een 
educatief programma. Daarvoor zijn bestaande contacten met scholen en 
leerkrachten aangeboord en nieuwe contacten gelegd. Verschillende 
leerkrachten toonden daarbij ook belangstelling voor onze plannen voor een 
bezoekerscentrum. 
 
Eind 2019 trad ook drs. P. (Pieter) van Amerongen, oud-militair en radioloog, toe 
tot het bestuur. Per 1 januari 2020 is hij formeel secretaris. 
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Overige bijzonderheden 
 
In februari 2019 bracht staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS 
(oorlogsgetroffenen) een bezoek aan Kamp Amersfoort en het Sovjet Ereveld. 
 
De Stichting Sovjet Ereveld werd op 9 december 2019 genomineerd voor de 
Gouden Terebinth, een landelijke prijs voor een organisatie die zich bijzonder 
heeft ingespannen voor het behoud van funerair erfgoed. 
 
Op 12 november 2019 werd tijdens een officiële ceremonie een zakje vol met 
‘heilige grond’ van het Sovjet Ereveld overgedragen aan de Russen. Remco 
Reiding schraapte wat grond van de graven op het Ereveld af. Hij deponeerde dit 
in een ‘kislet’, een buideltje. Deze droeg hij tijdens een plechtigheid over aan de 
ambassadeur en militaire attaché van de Russische Federatie. 
 
Het buideltje met aarde wordt bijgezet in een nieuw monument ter herinnering 
aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het Sovjet Ereveld in Leusden 
is één van de meer dan 15.000 begraafplaatsen waarvandaan aarde bijeen wordt 
gebracht. 
 
Ook de ambassadeurs van Armenië en Wit-Rusland en militaire attachés van 
België en Frankrijk waren aanwezig. 
 

 
 
Bij de toegangspoort naar het Sovjet Ereveld werd op 7 mei ter nagedachtenis 
aan de gevallen Sovjetmilitairen een bijzondere eik geplant door Jevgeni Zorin. 
Ongeveer een jaar geleden benaderde hij de Stichting met de vraag of hij een 
boompje mocht planten dat hij zelf had opgekweekt uit een eikel van een boom 
die zijn opa (een WOII-veteraan) in Rusland had geplant. 
 
Zorin wilde als Rus in Nederland graag een symbolisch gebaar maken als 
herinnering aan de Sovjetsoldaten die voor onze vrijheid zijn gesneuveld. Maar 
ook als dank aan het werk van de Stichting Sovjet Ereveld die zich heeft 
ontfermd over de 865 oorlogsgraven. 
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Financiën 
 
Aangaande de financiële resultaten kan het volgende worden vermeld: 
 

- Het resultaat van de stichting in 2019 bedroeg € 9.724,58.  
 
 De belangrijkste inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies en 

bijdragen uit grafadoptie. Daarnaast krijgt de stichting inkomsten uit 
vergoedingen voor lezingen en rondleidingen en incidentele donaties. 

 
- Het totaal aan donaties liep iets achter ten opzichte van 2018 maar dit 

werd voor een groot gedeelte gecompenseerd door de extra opbrengsten 
van lezingen en rondleidingen.  
 

- Het banksaldo per 31 december 2019 is € 120,491.53. Dit hoge saldo 
komt door de onvangen bijdrage van € 100.000 het ministerie van 
Buitenlandse zaken voor de renovatie van het Ereveld en een 
bezoekerscentrum. 
 

- De belangrijkste uitgaven van de stichting betreffen de kosten ten 
behoeve van bijzondere projecten (in casu Licht en Oezbekistan), 
publicaties (persberichten, nieuwsbrieven, website, sociale media, 
interviews enz.), bijeenkomsten en vertegenwoordigingen, vrijwilligers, 
grafadoptie, grafbezoek, herdenkingen en onderzoek. 

 
Aangaande de balans kan het volgende worden vermeld: 
 

- De stichting heeft een eigen vermogen van € 22,026.57 en een 
voorziening van in totaal €  105,498 voor een aantal projecten die in de 
komende jaren zullen worden uitgevoerd. 
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Amersfoort, 23 april 2020 
 
 
Voor akkoord: 
 
 
 
 
 
Alex Engbers       Remco Reiding 
Voorzitter      Directeur 
 
 
 
 
 
Pieter van Amerongen 
Secretaris 
 
 
 
 
 
Ruud van Heel 
Penningmeester  
 
 
 
 
Ilse Matser 
Bestuurslid 
 
 
 
 
Ad van Baal 
Bestuurslid (qq namens SNMKA) 
 
 


