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Inleiding
2020 stond in het teken van het
coronavirus. Voor de Stichting
Sovjet Ereveld had de
coronacrisis negatieve gevolgen,
maar op creatieve wijze hebben
we onze bakens verzet, er het
beste van gemaakt en zo toch
heel bijzondere resultaten
geboekt.
Bestuur en directie van de Stichting Sovjet Ereveld zagen zich als gevolg van de
situatie rond het coronavirus genoodzaakt een aantal onprettige beslissingen te
nemen. Verdrietig was vooral dat het geplande grafbezoek voor nabestaanden, twee
groepsreizen in het kader van 75 jaar vrijheid, dit voorjaar niet konden doorgaan. Ze
zijn uitgesteld naar 2021. Herdenkingen werden in kleine kring georganiseerd, het
plaatsen van kaarsjes op Kerstavond zelfs geannuleerd. Lezingen, rondleidingen, een
documentaire voor Oezbekistan en een rondreis door Rusland met verschillende
bijeenkomsten vielen weg, evenals alle daaraan verbonden organisatorische zaken.
Zo bleef er wel meer tijd over voor onderzoek. En op dat vlak werd twee keer een
geweldige doorbraak bereikt. Dankzij de vondst van buitgemaakte kaarten uit
krijgsgevangenschap, getraceerd in tientallen verschillende regionale archieven in de
voormalige Sovjet-Unie, werden verschillende soldaten alsnog geïdentificeerd en hun
families toch nog opgespoord. En passant leidde dit tot vele nieuwe gegevens. Een
deel daarvan kon nog tijdig op de nieuwe grafstenen geplaatst worden tijdens de
tweede fase van de renovatie, die dit jaar plaatsvond.
Daarnaast is er eindelijk een serieuze kans op identificatie van sommige van de in
Amersfoort vermoorde soldaten na de vondst van zes handgeschreven briefjes in een
archief in Moskou.
De 101 soldaten, die in en bij Kamp Amersfoort werden vermoord, domineerden
sowieso het jaar 2020. In Oezbekistan kwam de speelfilm ‘101’ uit, werden
voorbereidingen getroffen voor de documentaire ‘Project 101’ en kreeg het verhaal
een plek in het nieuwe Museum van de Glorie. In Nederland werd het enige bekende
fotootje van de 101 verkozen tot 1 van de 100 meest indrukwekkende beelden van
Nederland in de Tweede Wereldoorlog. De president van Oezbekistan gaf het bevel
aan alle archieven in het land Remco Reiding te helpen bij zijn pogingen de 101 te
identificeren. En zijn regering zegde de Stichting een bijdrage van € 58.200 toe.
Financieel maakte corona het ons niet makkelijk. Verminderde inkomsten uit
rondleidingen, lezingen en donaties én een kleinere subsidie van de gemeente
Amersfoort in het kader van 75 jaar vrijheid dan begroot (€ 1.000 i.p.v. € 5.000)
waren de belangrijkste redenen voor een klein verlies. Het resultaat van de stichting
bedroeg in 2020 € -2.557,86.
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Reguliere activiteiten
Onderzoek en opsporing nabestaanden
Er is een doorbraak in
het onderzoek naar de
identiteit van de
soldaten die op het
Ereveld begraven
liggen.
De Stichting heeft een
nieuwe bron weten
aan te boren, die
voordien geheim was.
Het afgelopen jaar
heeft de stichting
meer dan 250 brieven
gestuurd naar bijna
evenzovele instanties
in de voormalige Sovjet-Unie. Met de vraag om documenten over het verblijf van
soldaten in krijgsgevangenschap toe te sturen. Die documenten vielen aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog in handen van de geallieerden.
Als gevolg daarvan is de Stichting in het
bezit gekomen van bijna honderd
documenten over de soldaten die op het
Ereveld begraven liggen. De verwachting
is dat daarmee ongeveer vijftien soldaten
zijn te identificeren en maximaal
evenzoveel families zijn op te sporen.
De eerste successen zijn daarbij al
behaald: in 2020 zijn de families van in
totaal acht soldaten opgespoord en
geïnformeerd. Als gevolg daarvan kregen
ook verschillende soldaten ‘een gezicht’, doordat de familie een foto kon overdragen.

Grafbezoek
De Stichting had ervoor gekozen om groepsreizen voor nabestaanden te organiseren
in 2020. Voor dit jaar waren daarom nabestaanden uitgenodigd om naar Nederland te
komen. Drie nabestaanden uit Georgië zouden rond 20 april de reis maken, zes
nabestaanden uit Rusland en Oezbekistan begin mei. Als gevolg van de
coronaperikelen is de Stichting genoodzaakt geweest de reizen uit te stellen tot 2021.
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Levend houden nagedachtenis aan soldaten
De Stichting houdt de nagedachtenis aan soldaten levend middels o.a.:
- de organisatie van herdenkingen,
- publicaties en publiciteit,
- grafadoptie

Herdenkingen
9 april
Op 9 april ’s ochtends vroeg werden in het
donker kaarsjes geplaatst bij de
executieplek van 77 Sovjetsoldaten. Zij
waren precies 78 jaar eerder in alle vroegte
gefusilleerd. Er werden 24 witte kaarsjes
gebrand voor de 24 soldaten die in Kamp
Amersfoort aan honger, ziekte en
mishandeling waren overleden én 77 rode
kaarsjes voor de 77 mannen die werden
doodgeschoten. Alle 101 soldaten werden
na de oorlog opgegraven en herbegraven op het Sovjet Ereveld.
Door het coronavirus kon de verwachte delegatie uit Oezbekistan niet komen en was
de bijeenkomst niet toegankelijk voor publiek.
,,Maar ook al staan we hier zonder Oezbeken, in een heel klein gezelschap: die 101
anonieme soldaten, vergeten zijn ze niet meer’’, zei Remco Reiding, directeur van de
organiserende Stichting Sovjet Ereveld. ,,Want het afgelopen jaar hebben
burgemeesters, ambassadeurs, gouverneurs, zelfs presidenten over hen gesproken.’’
De kaarsjes werden geplaatst door
Gerolf Bouwmeester
(burgemeester Leusden), Kees
Kraanen (loco-burgemeester
Amersfoort), Willemien Meershoek
(directeur Kamp Amersfoort), Alex
Engbers en Remco Reiding
(Stichting Sovjet Ereveld) en Ruben
van Gogh van het Utrechtse
Stadsdichtersgilde. Hij droeg een
speciaal geschreven gedicht voor.
Om een gevoel van saamhorigheid te creëren werd mensen gevraagd om thuis een
kaarsje aan te steken en een foto van het kaarsje te delen op de Facebookpagina van
de Stichting Sovjet Ereveld. Daar werd volop gehoor aan gegeven.
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20 april
Op 20 april stond een herdenking gepland op het Fort aan de Sint Aagtendijk, waar
vijftien Georgiërs op 20 april 1945 om het leven zijn gebracht. Nabestaanden zouden
voor het eerst de plek bezoeken. Helaas konden de reis en de herdenking niet
doorgaan als gevolg van de coronacrisis.
Toch lieten we dit gedenkwaardige moment niet geheel geruisloos voorbijgaan.
De directeur van de Stichting Sovjet Ereveld plaatste kaarsjes bij hun graven. En op
het fort werden de vijftien herdacht door de mensen achter Muziekfort, Will en
Simone Groeneveld. Daar wapperde de Georgische vlag halfstok, werd het
Georgische volkslied gespeeld en een minuut stilte gehouden.

3 mei
In overleg met de autoriteiten werd besloten op zondag 3 mei wél bloemen te
plaatsen op alle oorlogsgraven. Door de coronamaatregelen mocht een beperkt
aantal vrijwilligers alleen na aanmelding meehelpen. De bloemen werden geplaatst
op het Sovjet Ereveld én op de Nederlandse en geallieerde oorlogsgraven op de
naastgelegen begraafplaats Rusthof.

4 mei
De Stille Tocht van Kamp Amersfoort naar begraafplaats Rusthof en het Sovjet Ereveld
tijdens Dodenherdenking werd door de autoriteiten geannuleerd. Er werd wel een
stream uitgezonden, die werd opgeluisterd met beelden van de route en interviews.
De stream werd gedeeld op onze website en Facebookpagina.
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9 mei
De jaarlijkse herdenking
op Overwinningsdag kon
evenmin doorgaan. Na
overleg werd besloten
uitsluitend een
kranslegging te
organiseren. Elke
ambassade of
vertegenwoordiging legde
afzonderlijk een krans,
achtereenvolgens, in
tijdslots.
Van de herdenkingen op 9 april en 9 mei en de bloemlegging op 3 mei werden
filmpjes gemaakt door de Stichting, die online werden gedeeld, waardoor veel
thuisblijvers toch een impressie kregen op de dag van de herdenking.

24 december
Als gevolg van de coronacrisis kon ook Lichtjesavond op begraafplaats Rusthof dit jaar
niet doorgaan. In overleg met onze partner en buurman Crematorium en
Begraafplaatsen Amersfoort heeft het bestuur van de Stichting Sovjet Ereveld dan ook
besloten om op 24 december af te zien van het plaatsen van kaarsjes op alle
oorlogsgraven.
,,Het is bijzonder spijtig dat juist in deze moeilijke tijd zo’n mooie, troostvolle
bijeenkomst niet kan doorgaan’’, zei Remco Reiding, directeur van de Stichting Sovjet
Ereveld. ,,Maar we mogen en willen de gezondheid van mensen niet in gevaar
brengen.’’ De Stichting riep mensen op thuis
een kaarsje aan te steken voor een soldaat.
Acht families hoorden dit jaar, 75 jaar na het
einde van de Tweede Wereldoorlog, dat hun
vader of grootvader niet langer vermist is. Bij
de graven van deze acht soldaten op het
Sovjet Ereveld plaatste bestuurslid Ilse
Matser namens de Stichting Sovjet Ereveld
met Kerst zelf wel een kaarsje.
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Publicaties
Alle in dit jaarverslag beschreven activiteiten gingen gepaard met persberichten,
nieuwsberichten, berichten op sociale media en publiciteit. We noemen een paar
hoogtepunten:
- de Telegraaf publiceerde een paginagroot verhaal over ons plan voor VR in
een bezoekerscentrum
- AD/Amersfoortse Courant besteedde twee hele pagina’s in de zaterdagbijlage
aan de doorbraak in het onderzoek (de gevonden krijgsgevangenenkaarten)
en een pagina aan de opsporingsactiviteiten in Oezbekistan
- de Telegraaf, Trouw en andere media publiceerden over onze ‘Gouden vondst
in Moskou’ (zie verder in dit jaarverslag)
- Nu.nl en ANP schreven over de doorbraak, de ‘Gouden vondst’ in Moskou en
het bezoekerscentrum
- Voor het Nederlands Dagblad interviewden we in mei de dochter van een
soldaat. Hieronder haar uitgebreide verhaal. Het leverde een aangrijpend
relaas op, dat we ook op onze website publiceerden.
- In Rusland werd regionaal veel publiciteit gegenereerd rond de opsporing van
nabestaanden.
- In Oezbekistan was veel aandacht voor de speelfilm, de documentaire en het
bezoek van Remco Reiding.
In heel mei 2020 stonden opnieuw 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.

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 520
eind 2019 naar ongeveer 600 eind 2020, een forsere toename dan verwacht. De
Stichting heeft daarmee een steeds stabielere, groeiende achterban van donateurs en
dus ook een steeds steviger financieel fundament.

Historisch besef vergroten
Alle bovengenoemde activiteiten, projecten, herdenkingen, rondleidingen en
publicaties droegen bij aan de doelstelling: 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.
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Jongeren betrekken en educatie
Sinds 2019 behoort tot de doelstellingen van de stichting nadrukkelijk ook: meer
jongeren bereiken en betrekken bij de verschillende projecten. Mede om die reden is
in 2019 ook dr. I.A. (Ilse) Matser, lector aan de Christelijke Hogeschool Windesheim,
toegetreden tot het bestuur. Zij richt zich in samenwerking met de directeur specifiek
op educatie.
Eind 2020 heeft de Stichting de basis gelegd voor een concept lesprogramma. De
bedoeling is dit in het eerste kwartaal van 2021 als pilot te laten draaien op twee
middelbare scholen, met de verwachting dit programma in de loop van 2021 met
financiële steun te ontwikkelen, professioneel te laten ontwerpen en te verspreiden
onder meer scholen.
Leerlingen krijgen een dossier van een soldaat, vol originele bronnen en opdrachten.
Aan de hand daarvan gaan leerlingen zelf stap voor stap de identiteit van een soldaat
achterhalen. Er is van vier verschillende soldaten een dossier in ontwikkeling.
In het kader van het bereiken van jongeren hebben we ook het project Eren en leren
ontwikkeld. We willen hiermee onze collectie ontsluiten. We maken een database
met alle gegevens, documenten en foto’s van soldaten en laten het gebruik van die
database door scholieren onderdeel zijn van ons educatieve programma. Met
gebruikmaking van de documenten in de database kunnen scholieren het Ereveld een
naam en een gezicht geven. Het vfonds gaf ons in dit kader een subsidie van € 10.000.
(Voor meer informatie: zie bij Database.)
Met de Stichting Laudio, eerder producent van de theatrale audiotours LICHT, werden
verkennende gesprekken gevoerd over deelname van de Stichting Sovjet Ereveld aan
een educatief programma over soldaten van verschillende nationaliteit, begraven op
verschillende Erevelden in Nederland. Het betrof daarbij vooral het idee een
audiostrip te maken.
Eind 2020 heeft de Stichting bovendien een Jongerenraad opgericht. Door de strenge
coronamaatregelen is de Jongerenraad nog niet in de gelegenheid geweest om bij
elkaar te komen.
De bedoeling was dat leerlingen van ’t Atrium samen met nabestaanden het graf
zouden bezoeken, maar de reis naar Nederland moest worden uitgesteld. In 2021
hopen we deze verbinding tussen leerlingen en nabestaanden, tussen toen en nu én
daar en hier, alsnog te kunnen leggen.
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om de schoolklas van ’t Atrium uit
te nodigen voor de herdenking op 9 april.
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Rondleidingen en lezingen
De leerlingen van ’t Atrium hebben op een later moment dan 9 april wel een
rondleiding gekregen op het Ereveld. Ook leerlingen van het Corderius College
hebben een rondleiding gevolgd.

In 2019 werden voor het eerst publieksrondleidingen georganiseerd. Die waren
bijzonder druk bezocht. In 2020 werd hier een vervolg aan gegeven. De rondleidingen
in maart en november moesten worden geannuleerd, maar voor die in juni en
september waren zoveel aanmeldingen dat er twee rondleidingen achter elkaar zijn
gegeven.
In samenwerking met de provincie was er ook een reeks van rondleidingen gepland
voor vertegenwoordigingen uit verschillende gemeenten, maar die moesten evenals
enkele andere rondleidingen vanwege de toenemende verspreiding van het
coronavirus worden geannuleerd.
Financieel leidde dit tot een aanzienlijk bedrag van misgelopen inkomsten.

De Stichting Sovjet Ereveld nam in mei deel aan het internationaal online festival Alle
Grenzen van Nagedachtenis. Het festival wordt gehouden in het kader van de 75jarige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. De directeur hield een
verhaal over het Sovjet Ereveld en de zoektocht naar nabestaanden.
In plaats van een
rondreis door Rusland,
die door het
coronavirus niet kon
doorgaan, werd
besloten een online
lezing te organiseren.
In samenwerking met
NESO/Nuffic en de
Bibliotheek voor
Buitenlandse Literatuur
in Moskou. De
bijeenkomst werd erg gewaardeerd en zeer goed bekeken (vooral via de website
Культура.рф): er waren op 8 juni, een week na de live uitzending, 58.766 kijkers.
In december was onze directeur één van de twee gastsprekers van de online
conferentie ‘We remember them’, georganiseerd door het Benelux Center van de
Russian State University for the Humanities in Moskou.
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PROJECTEN

Oezbekistan
Op uitnodiging van het ministerie van film bracht een delegatie van de Stichting
Sovjet Ereveld voor de tweede keer een bezoek aan Oezbekistan. Dankzij de
inspanningen van de stichting is in dit land sinds enkele jaren grote belangstelling
voor het lot van de 101 Sovjetsoldaten die in en nabij Kamp Amersfoort om het leven
kwamen en die op het Sovjet Ereveld begraven liggen. Naar verluidt is het merendeel
afkomstig uit Oezbekistan.

Remco Reiding (directeur Stichting Sovjet Ereveld) maakt kennis met de gouverneur van de provincie
Samarkand, Erkinjon Toerdimov.

Er vonden vele gesprekken plaats over samenwerking bij de totstandkoming van een
speelfilm en een documentaire in Oezbekistan. En over hulp bij onderzoek naar en
identificatie van de soldaten. Ook de renovatie van het Sovjet Ereveld en het plan
voor een bezoekerscentrum werden onder de aandacht gebracht van de Oezbeekse
autoriteiten.
Tot de gesprekspartners behoorden de minister van film en de gouverneur van de
provincie Samarkand, die een aantal projecten mede mogelijk maakt. Naar verluidt
kwamen veel soldaten onder de 101 uit die regio.
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De 101 liggen nog altijd als onbekenden begraven op het
Sovjet Ereveld. Ook na twintig jaar onderzoek zijn er slechts
enkele, verbasterd opgeschreven namen bekend
geworden. In de provincie Samarkand gingen we op zoek
naar de familie van een soldaat, die als vermist in de
boeken staat en die dezelfde naam heeft als één van onze
soldaten. In de hoop dat er aanwijzingen gevonden zouden
worden die kunnen leiden tot meer informatie over de 101.
En om de kansen op identificatie, al is het middels
vergelijking van dna van een soldaat met een mogelijk
familielid, te vergroten.
De bestemming: het gehucht Navroeztepa, dat op geen kaart te vinden was maar
toch nog bleek te bestaan. Hier woonde voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog een jongeman met de naam Chatam Kadyrov. Toen de oorlog uitbrak,
was hij – geboren in 1918 – 22 of 23 jaar oud. Zoals de meeste jongens van zijn
generatie moest hij direct naar het front.
We spraken met een van de
oudste inwoners van het gehucht.
Abdoella Rasoelov (74) was er
vroeger burgemeester en heeft
geholpen met de samenstelling
van het gedenkboek, waarin we
de naam van Chatam Kadyrov
tegenkwamen. In 1941 telde het
gehucht ongeveer veertig
huishoudens, vertelde Rasoelov.
Dertig mannen vertrokken naar
het front, slechts twaalf keerden
terug. Ook Chatams een jaar
oudere broer Roestam Kadyrov werd in 1941 na de Duitse inval in de Sovjet-Unie als
kanonnenvlees afgevoerd en keerde niet meer terug.
Rasoelov liet ons vervolgens de heuvel (tepa) zien waarnaar Navroeztepa is
vernoemd. Maar de familie van Chatam Kadyrov vonden we vooralsnog niet…

Op 18 februari brachten vertegenwoordigers van de provincie Navoi in Oezbekistan
een bezoek aan het Sovjet Ereveld. Ze bereidden daarmee een officieel bezoek voor
van een delegatie onder leiding van de gouverneur. Helaas kon dat bezoek door de
coronacrisis niet doorgaan.
De speelfilm over de 101 kwam nog uit voor de herdenking van 75 jaar overwinning
op nazi-Duitsland, al speelde de Stichting onverhoopt een veel kleinere rol in de
totstandkoming dan was toegezegd door de makers. De documentaire moest worden
uitgesteld, omdat reizen naar Nederland onmogelijk was.
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101 in Museum van de Glorie
In mei werd bekend dat het
gloednieuwe Museum van de
Glorie in Oezbekistan een sectie
krijgt die volledig is gewijd aan
de 101 Oezbeken die in
Amersfoort om het leven
werden gebracht. De president
van het Centraal-Aziatische land
heeft Remco Reiding, directeur
van de Stichting Sovjet Ereveld,
uitgenodigd om in Tasjkent advies te komen geven.
Het Museum van de Glorie staat in het Overwinningspark in de Oezbeekse hoofdstad.
Beide werden afgelopen 9 mei officieel geopend door president Shavkat Mirziyoyev.
Het park en het museum zijn volledig gewijd aan de Tweede Wereldoorlog, die meer
dan 450.000 Oezbeken in dienst van het Rode Leger het leven kostte.
President Mirziyoyev heeft de ministeries en archieven in zijn land bovendien
persoonlijk opdracht gegeven om Reiding te helpen bij zijn onderzoek.

Gouden vondst
Tijdens een onderzoek in Moskou werd op initiatief van onze Stichting in het najaar
van 2020 een bijzondere ontdekking gedaan: zes handgeschreven briefjes in Russisch
letterschrift die de identiteit prijsgeven van enkele van de 101 Sovjetsoldaten.
De documenten bevestigen wat de Stichting
Sovjet Ereveld uit eerder onderzoek al
concludeerde: vermoedelijk komen de 101 in
Amersfoort vermoorde Sovjetsoldaten
hoofdzakelijk uit Oezbekistan. Na onderzoek
en analyse van onze Stichting zijn namelijk
vier namen ontcijferd en is gebleken dat drie
adressen in Oezbekistan zijn, één in
Kazachstan en één in Kalmukkië. In tenminste
één geval heeft de Stichting ook een
mogelijke ‘match’ met een vermiste soldaat.
Foto’s van de briefjes waren op verzoek van
de Stichting door het Staatsarchief in Moskou
naar Nederland gestuurd. Bij de gescande
documenten bevindt zich ook een vel met een
handgeschreven gedicht in het Oezbeeks.

13

De briefjes maken deel uit van de persoonlijke bezittingen die bij de Sovjetsoldaten
zijn aangetroffen. De originele voorwerpen zijn in 1946 overgedragen aan de
Sovjetautoriteiten. Het is onbekend waar ze zijn gebleven.
De ambassadeurs van Oezbekistan en Rusland, de burgemeester van Leusden en de
directeur van Kamp Amersfoort reageerden verheugd op de vondst.

Fotootje
Het fotootje van Oezbeken in Amersfoort
werd verkozen tot één van de 100 meest
aansprekende foto’s van de Tweede
Wereldoorlog in Nederland. Dat werd op 4
mei officieel bekendgemaakt. Het was een
bijzondere vorm van erkenning voor deze
lang zo vergeten groep oorlogsslachtoffers.
Het enige fotootje van de 101 Sovjetsoldaten
in Kamp Amersfoort werd eerder in 2020 al
verkozen tot de 25 meest aansprekende
foto’s van de Tweede Wereldoorlog in de
provincie Utrecht.

Sigarettendoosje
In mei 2020 werd een sigarettendoosje gevonden bij de Politieacademie in Leusden.
Waarschijnlijk heeft het doosje toebehoord aan één van de Sovjetsoldaten die in
Kamp Amersfoort zijn omgekomen en op het Sovjet Ereveld begraven liggen. Ook dit
doosje leverde een nieuwe, moeilijk leesbare naam van een van de Sovjetsoldaten op.

Renovatie
In 2019 werd een start gemaakt met de complete renovatie van het Ereveld. De
tweede van drie fases vond plaats in 2020: grafstenen op drie van de negen rijen
werden vervangen.
Op de nieuwe grafstenen staan de namen zo correct en volledig mogelijk vermeld en
staan in tegenstelling tot op de oude stenen ook geboortedata en data van overlijden.
De vele duizenden aanvullende gegevens zijn aangeleverd door de Stichting Sovjet
Ereveld.
Het project wordt uitgevoerd door de Nederlandse Oorlogsgravenstichting en is mede
mogelijk gemaakt door de ambassade van de Russische Federatie en het Nederlandse
ministerie van buitenlandse zaken. Dit is de kroon op twintig jaar onderzoek en
daarnaast een mooi voorbeeld van samenwerking.
14

Bezoekerscentrum

Al langer had de Stichting Sovjet Ereveld ambities om de verhalen van de soldaten op
en bij het Ereveld zelf te vertellen. Eind 2019 maakte de Stichting een conceptplan
voor een bezoekerscentrum bij het Ereveld. In 2020 werd dat plan mede dankzij
financiële steun van het ministerie van buitenlandse zaken verder uitgewerkt. Aan het
einde van het jaar lag er een uitgebreid, doortimmerd en fraai totaalplan: een
projectplan, een marketing- en communicatieplan, een begroting en dekkingsplan,
een exploitatiebegroting, aanbevelingsbrieven van partners en scholen enz.
In het nieuwe bezoekerscentrum willen we burgers verbinden met het Sovjet Ereveld,
cultureel-historisch erfgoed. Burgers uit ons land alsmede uit Rusland en andere
voormalige Sovjetrepublieken, jongeren in het bijzonder. Middels persoonlijke
verhalen vergroten we kennis en begrip over de hier begraven soldaten en de rol van
de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog. We willen empathie en compassie
voor hen oproepen bij scholieren en reguliere bezoekers. Op vernieuwende wijze: als
beleving met audiovisuele (AV), virtual reality (VR) en interactieve elementen.
De plannen werden inhoudelijk in hoofdlijnen uitgewerkt. Scenario’s zijn in de maak
voor alle AV- en VR-producties. De VR-productie heeft als werktitel De afdaling naar
de hel gekregen. Bezoekers zullen in de voeten van soldaat Vladimir Botenko treden
en ervaren wat hij tijdens de oorlog heeft meegemaakt.
De plannen werden in de loop van 2020 ook gedeeld met een groot publiek (o.a.
middels een paginagroot verhaal in de Telegraaf).
Met verschillende overheden en fondsen werd verder overlegd gevoerd over de
plannen. Twee aanvragen bij het Mondriaanfonds n.a.v. de subsidieregeling van het
ministerie van VWS in het kader van 75 jaar vrijheid werden positief ontvangen, maar
vanwege andere prioriteiten niet toegekend.
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Database en herordenen plus overdracht archief
Na 22 jaar onderzoek loopt de Stichting tegen de grenzen aan van de oude werkwijze
m.b.t. onderzoek en de opslag en het beheer van data. Het is prioriteit de opslag, het
beheer en de toegankelijkheid van onze collectie te verbeteren.
Inmiddels zijn er zes grote, volle kasten met meer dan tien meter aan
archiefmateriaal. Nog veel meer materiaal is digitaal opgeslagen, veelal in Word of
Excel.
Over alle 865 oorlogsslachtoffers is veel meer bekend geworden. Over soldaten zijn
soms wel tachtig velden met informatie te vullen. Nog steeds komen er wekelijks
nieuwe data bij.
Deze vele tienduizenden data zijn geordend in vele verschillende Word- en Excelbestanden. Bij elke wijziging moeten verschillende bestanden worden aangepast, bij
elke vraag om informatie moet lang worden gezocht om alles te vinden over een
bepaalde soldaat. Door de gebruikmaking van programma’s die niet zijn bedoeld als
database, door oude en nieuwe bestanden, oude en nieuwe werkwijzen en de
meertaligheid bestaat het risico dat de data inconsistent worden opgeslagen en
verwerkt.
Dat alles maakt dat de gegevens zodanig zijn geordend dat:
▪ het nu moeilijk is om nabestaanden snel en volledig te informeren (tot onze
doelstellingen behoort: het opsporen en informeren van nabestaanden)
▪ de gegevens niet zelfstandig toegankelijk zijn voor vrijwilligers, die de data
nodig hebben voor het informeren en daarmee binden van onze adoptanten
(deze donateurs die een soldaat hebben geadopteerd, zijn cruciaal voor het
voortbestaan van onze stichting)
▪ de gegevens niet zelfstandig toegankelijk zijn voor publiek (tot onze
doelstellingen behoort: het levend houden van de nagedachtenis aan de
soldaten)
▪ de gegevens niet kunnen worden gebruikt door scholieren
▪ de gegevens en documenten niet kunnen worden gebruikt door
wetenschappers en onderzoekers
Daarom heeft de Stichting in 2020 besloten op een op maat gemaakte database te
laten ontwerpen. Daarnaast is met Archief Eemland overeenstemming bereikt over
de overdracht van het archief van de Stichting. Archief Eemland kan onze
documenten op professionele wijze duurzaam bewaren en toegankelijk maken voor
publiek. Beide – database inrichten en ‘vullen’ – en de herordening en overdracht van
het archief zijn meerjarige projecten.
Het eerder genoemde plan Eren en leren is enerzijds bedoeld om financiële steun te
vergaren voor bovenstaande plannen en anderzijds toepassing van de database door
scholieren op te nemen in onze educatieve programma’s.
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De organisatie
De Stichting Sovjet Ereveld is een stichting met als besturingsmodel het ‘bestuurdirectiemodel’. De Stichting bestaat uit een directeur, die wordt aangestuurd door
het bestuur. De directeur heeft de dagelijkse gang van zaken in handen en stuurt
vrijwilligers aan. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor die gang van zaken en voor
de resultaten van de organisatie.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Een
bestuurslid wordt benoemd voor drie jaren. Aftredende bestuursleden zijn onbeperkt
herbenoembaar.
De Stichting onderschrijft de acht principes van de Governance Code Cultuur. We
scheppen waarde voor en in de samenleving. We handelen integer en rolbewust. We
besturen zorgvuldig. We passen deze principes toe en licht hieronder toe op welke
wijze.
Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
Het bestuur bestond op 31-12-2020 uit:
▪ Alex Engbers (voorzitter)
▪ Ruud van Heel (penningmeester)
▪ Ilse Matser (secretaris, educatie)
▪ Ad van Baal (qualitate qua als voorzitter van de Stichting Nationaal Monument
Kamp Amersfoort)
Pieter van Amerongen (aanvankelijk secretaris) heeft het bestuur in 2020 verlaten.
Uit al onze reguliere en projectmatige activiteiten, hiervoor besproken, wordt
duidelijk dat de Stichting voortdurend bezig is met waarde scheppen voor en in de
samenleving. We proberen mensen ook actief te betrekken bij onze activiteiten en we
slagen daarin goed. Het is onze doelstelling om een duurzame impact te hebben op
de samenleving door het Sovjet Ereveld onder de aandacht te brengen en te blijven
houden en zo de toegankelijkheid en beleefbaarheid van dit cultureel-historische
erfgoed te vergroten.
De bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en ze handelen daarnaar. Het
bestuur gaat zorgvuldig om met de mensen en de middelen van de organisatie en het
bestuur houdt toezicht op het functioneren van de organisatie. Er is wekelijks contact
tussen de voorzitter en de directeur en meermaals per maand tussen de andere
bestuursleden en de directeur. De bestuursleden hebben onderling ook geregeld
contact over de gang van zaken. Alle bestuursleden kunnen eenvoudig in contact
treden met vrijwilligers (en andersom), mocht dat nodig zijn om een beter beeld te
krijgen van het functioneren van de organisatie. We organiseren
vrijwilligersbijeenkomsten die worden bezocht door bestuursleden.
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Er is geen sprake van ongewenste belangenverstrengeling en alle bestuursleden en de
directeur zijn zich ervan bewust dat dit ook te allen tijde voorkomen dient te worden.
Ten aanzien van risicobeheersing en interne controle valt verder op te merken dat de
Stichting een boekhouder alle inkomsten en uitgaven laat verwerken en beheren in
het professionele boekhoudprogramma e-boekhouden. Die cijfers worden
gecontroleerd door de directeur en daarna vastgesteld door de penningmeester. De
penningmeester legt de cijfers ter goedkeuring voor aan het bestuur.
Middels onze adoptantendag voor donateurs evenals reguliere gesprekken met onze
vaste partnerorganisaties blijven wij in voortdurend overleg met alle externe
belanghebbenden.

In 2020 heeft de Stichting een professionaliseringsslag gemaakt, hetgeen onder meer
blijkt uit:
▪ Per 1 januari 2020 is Remco Reiding in dienst getreden als directeur van de
Stichting.
▪ Bestuur en directie hebben concrete afspraken gemaakt over het vier- en
zesogenprincipe, over wanneer wie toestemming moet geven voor het
aangaan van verplichtingen dan wel het doen van betalingen.
▪ Er zijn sessies gepland om de middellangetermijn- en de langetermijnplannen
van de Stichting te bespreken en te formaliseren.
▪ Er is een notitie gemaakt over de toekomst van het bestuur en de oprichting
van een Comité van Aanbeveling.
▪ De Stichting heeft nieuw briefpapier, nieuw certificaten papier, enveloppen en
visitekaartjes voor bestuursleden laten maken.
▪ Verschillende vrijwilligers en bestuursleden hebben een eigen e-mailadres van
de Stichting gekregen.
▪ De Stichting beschikt over ongeveer twintig vaste vrijwilligers, die het hele jaar
door activiteiten voor de Stichting ondernemen. Zij hebben een
vrijwilligersovereenkomst aangeboden gekregen.
▪ Er zijn nieuwe vrijwilligers geworven. Met enkele vrijwilligers zijn nieuwe
afspraken gemaakt. En er is meer uitbesteed aan vrijwilligers.
▪ Drie vrijwilligers hebben vanwege hun bijzondere inspanningen een
vrijwilligersvergoeding aangeboden gekregen. Twee van hen hebben die
geaccepteerd.
▪ Er is een nieuwe volledige contactlijst aangelegd van vrijwilligers, een
verjaardagskalender met de verjaardagen van vrijwilligers en een
declaratieformulier voor vrijwilligers.
▪ Op verjaardagen ontvangen vrijwilligers voortaan een kaart. Rond de
feestdagen in december en/of op de vrijwilligersbijeenkomst in januari
ontvangen zij een attentie.
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Overige bijzonderheden
De Stichting Sovjet Ereveld ontving op 9 februari 2020 de Gouden Terebinth, een
landelijke prijs voor een organisatie die zich bijzonder heeft ingespannen voor het
behoud van funerair erfgoed. De stichting kreeg de prijs voor de niet aflatende inzet
om de herinnering levend te houden aan 865 oorlogsslachtoffers uit de Sovjet-Unie.
In de afgelopen twee jaar organiseerden de vrijwilligers in Leusden volgens de jury
een indrukwekkend aantal projecten. Bovendien doet de stichting onderzoek naar het
verleden van de Sovjetsoldaten, zoekt ze actief naar nabestaanden en betrekt ze met
succes de jeugd bij de geschiedenis van het Ereveld. De jury voegde daaraan toe: ,,De
bekroonde stichting levert door haar inzet een bijdrage aan de medemenselijkheid en
de verbetering van de internationale verhoudingen, iets wat in dit gedenkjaar een
extra waardering verdient.’’
De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een bedrag van duizend euro, dat wordt
besteed aan het grafbezoek van familieleden van soldaten en een bijeenkomst voor
publiek met deze nabestaanden.

Vanwege het coronavirus werd de adoptantendag dit jaar online gehouden.
Besproken werden onder meer de doorbraak in het onderzoek naar in Duitsland
gestorven krijgsgevangenen en de plannen voor een bezoekerscentrum. Uit een
enquête bleek dat de bijeenkomst zeer werd gewaardeerd: de gemiddelde
beoordeling was hoger dan een 9.

In het najaar werd in samenwerking met de
Stichting Sovjet Ereveld de Expositie Naar
huis? georganiseerd, die van 8 september t/m
24 oktober 2020 was te bezichtigen in de
Joriskerk en vanaf 3 december 2020 t/m 3
januari 2021 in het Rietveldpaviljoen.
In november overleed in de Georgische
hoofdstad Tbilisi Dali Asanisjvili (foto links). Zij
was de dochter van Arsen Asanisjvili, die op
het Sovjet Ereveld begraven ligt. In 2019 was
Dali nog in Nederland voor de première van
LICHT. Haar levensverhaal werd in de theatrale
audiotour vertolkt door Willeke van
Ammelrooy, die woont in Beverwijk, de plaats
waar Dali’s vader werd vermoord. De actrice
bezocht samen met Dali het graf van Arsen op
het Sovjet Ereveld.
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Financiën
Aangaande de financiële resultaten kan het volgende worden vermeld:
-

Het resultaat van de Stichting in 2020 bedroeg € -2.557,86 (2019: winst
€ 176,33). Dit negatieve resultaat is mede veroorzaakt door lagere inkomsten
uit subsidies en giften.

-

De belangrijkste inkomsten van de stichting bestaan uit bijdragen uit
grafadoptie voor reguliere activiteiten en subsidies voor projecten. Daarnaast
krijgt de stichting inkomsten uit vergoedingen voor lezingen en rondleidingen
en incidentele donaties.

-

Publiciteit en publieksactiviteiten hebben een positieve invloed op het aantal
nieuwe adopties en het aantal donaties. Hoewel er door de coronapandemie
minder publieksactiviteiten waren en daardoor minder publiciteit dan in
voorgaande jaren, is er toch opnieuw een groei geweest in het aantal adopties
en in het totaalbedrag van donaties. Gezamenlijk liepen deze inkomsten op
van € 35.009,15 naar ca. € 39,557,15, al was dit lager dan verwacht.

-

Door de coronapandemie liep de Stichting enkele duizenden euro’s aan
inkomsten mis uit (geplande) rondleidingen en lezingen; deze moesten
worden geannuleerd. De inkomsten uit lezingen en rondleidingen kwamen uit
op € 1.755,00 (2019: € 2.908,50).

-

De belangrijkste uitgaven van de Stichting betreffen de kosten ten behoeve
van reguliere werkzaamheden die voortkomen uit de doelstellingen van de
stichting, herdenkingen en projecten (in casu Oezbekistan). In 2020 is
daarnaast € 2.814,78 uitgegeven aan kantoormaterialen (2019: € 0,00), te
weten nieuw briefpapier, nieuw certificatenpapier, enveloppen, visitekaartjes,
brochures Vermist in Kazachstan.

Aangaande de balans kan het volgende worden vermeld:
-

Het banksaldo per 31 december 2020 is € 41.374,91. Dit saldo zal in de
komende maanden een stuk lager uitkomen, doordat er nog enkele facturen
moeten worden betaald voor ontwerp bezoekerscentrum en database (samen
€ 27.550,79). Verder is er onder meer sprake van een voorziening voor
grafbezoek (uitgesteld van 2020 naar 2021) van € 8.692,54 en voor het
bezoekerscentrum en renovatie van de grafstenen van € 27.893,56. Er is nog
voor € 15.800,00 aan subsidies te ontvangen.

-

De Stichting heeft in 2020 een BTW-nummer aangevraagd en verrekent
hierdoor alle BTW gerelateerd aan het bezoekerscentrum. Per 31 december
2019 heeft de Stichting nog € 7.243,95 aan BTW te vorderen.
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-

De Stichting heeft een eigen vermogen van € 9.920,46 (2019: € 12.478,32) en
een voorziening van in totaal € 24.417,00 voor een aantal projecten dat in de
komende jaren zal worden uitgevoerd.

Foto’s en illustraties:
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