
Toespraak Remco Reiding, WO2 in 100 foto’s 
 
In september 1941 hadden de nazi’s nog altijd de hoop dat wij – 
als Germaans broedervolk – de kant van nazi-Duitsland zouden 
kiezen. Dat wij zouden meevechten aan het Oostfront.  
 
Daarom wilden ze ze ons ervan overtuigen dat onze bolsjewistische bondgenoten in het 
Oosten Untermenschen waren. Dus werden 101 Sovjetsoldaten, die krijgsgevangen waren 
genomen aan het Oostfront, naar verluidt op hun uiterlijk geselecteerd en dwars door heel 
Europa naar Amersfoort gevoerd. Als levend propagandamateriaal.  
 
Ze kwamen aan in veewagons en werden uitgeladen op de veelosplaats. In lompen gehuld, 
ondervoed en dodelijk vermoeid sloften ze door de stad. Op ooggetuigen maakten ze een 
zodanig desolate indruk dat zij deze beelden nú nog op het netvlies hebben staan. 
 
In Kamp Amersfoort werden deze soldaten, naar verluidt hoofdzakelijk afkomstig uit 
Oezbekistan, de Russen genoemd. Ze werden bijzonder slecht behandeld. Ze moesten het 
zwaarste werk doen, kregen maar halve porties van het toch al karige eten en hadden vanaf 
1 januari 1942 geen recht op medische verzorging, want waarom zou je Untermenschen 
medisch verzorgen? 
 
Niet dat hun behandeling voordien goed was. Kamparts Van Nieuwenhuijsen, voor de oorlog 
gemeenteraadslid, trok bij een Oezbeek met kiespijn – zonder verdoving uiteraard – expres 
de verkeerde kies. Ook liet hij van twee overleden Russen het hoofd afsnijden en de schedel 
uitkoken, zodat hij de schedels als wetenschappelijk studieobject op zijn bureau kon zetten. 
 
Het kon ook niet anders of binnen een halfjaar waren 24 van deze 101 overleden aan 
honger, ziekte en mishandeling. De overige 77 dienden geen enkel nut meer. Ze werden op 9 
april 1942 – zonder enig rechterlijk bevel – net buiten het kamp doodgeschoten en in een 
kuil achtergelaten. Het zou de op één na grootste massaexecutie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland blijken te zijn. 
 
Aan het einde van de oorlog werd de kartotheek met hun personalia vernietigd. Daarmee 
werd hun bestaan bijna uitgewist, want daardoor liggen alle 101 tot op de dag van vandaag 
als onbekenden begraven op het Sovjet Ereveld, waar ze decennialang meer en meer in de 
vergetelheid raakten. 
 
Dit ene fotootje is niet alleen een fascinerende, spannende plaat (de Aziatische gezichten, de 
doek om het hoofd, onbekende legerkleding, de laars van een bewaker nog net zichtbaar, 
evenals de wachttoren). Dit ene fotootje vertelt het verhaal van de verdervelijke nazi-
ideologie en hoe deze ook in Nederland heeft geleid tot onschuldige slachtoffers op basis 
van uiterlijk of ras. Maar bovenal is dit ene fotootje vrijwel het enige tastbare bewijs van het 
bestaan van deze 101 mensen. Dat maakt deze foto inhoudelijk van grote waarde. 
 
Ik hoop dan ook van harte dat deze unieke plaat behoort tot de 50 geselecteerde foto’s van 
de provincie Utrecht én dat deze foto deel uit gaat maken van de landelijke tentoonstelling 
De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s. 


