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Excellenties, beste mensen thuis, 
 
Het is nog maar een paar weken geleden dat ik oog in oog zat met de 95-jarige Theo Bouman. 
Hij was net gevaccineerd tegen het coronavirus en kon nu eindelijk op camera vertellen over 
zijn herinneringen aan de Sovjetsoldaten in Kamp Amersfoort. Het werd één van de meest 
aangrijpende interviews met ooggetuigen die de Stichting Sovjet Ereveld de afgelopen jaren 
heeft gemaakt om de nagedachtenis aan deze soldaten levend te houden. 
 
Bouman vertelde dat hij in het kamp moest werken, toen een Sovjetsoldaat hem aanklampte 
en een roebelbiljet gaf. Aan het Russische geld had hij niets, maar het was voor de pas 16-
jarige Bouman helder dat de onverstaanbare gevangene een wederdienst verwachtte. Hij zag 
er erbarmelijk uit, had honger, zocht hulp. Stiekem stak Bouman de Sovjetsoldaat een paar 
sneetjes brood uit zijn werkkistje toe. Meer kon hij niet voor hem betekenen. 
 
Toen Bouman dit vertelde, sloeg zijn stem over en liepen plots tranen over zijn wangen. Het is 
bijna tachtig jaar geleden, maar hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Want nooit 
eerder en nooit meer had hij zulke diepe ellende gezien. 
 
Op een dag kwam Bouman, die elektriciteit in nieuwe barakken moest aanleggen, weer in het 
kamp. Het viel hem op dat de Sovjetsoldaten nergens te bekennen waren. ,,Die zijn 
vergeven’’, hoorde hij. 
 
Het is vandaag precies 79 jaar geleden dat ze zijn ‘vergeven’. 24 Sovjetsoldaten waren in het 
kamp al overleden aan honger, ziekte en mishandeling. De overige 77 soldaten werden hier in 
de vroege ochtend van 9 april 1942 doodgeschoten. Het zou de op een na grootste executie 
in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn. 
 
Voor deze 101 soldaten, die op het Sovjet Ereveld nog altijd naamloos begraven liggen, 
plaatsen we vandaag een kaarsje. Dit is de negende keer dat de Stichting Sovjet Ereveld deze 
herdenking organiseert. Helaas kan door de coronapandemie ook dit jaar geen publiek 
aanwezig zijn. We hopen dat iedereen die zich het lot van deze soldaten aantrekt, thuis een 
kaarsje wil aansteken. Zodat ze niet vergeten zijn. 


