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Toespraak Remco Reiding,  
secretaris Stichting Russisch Ereveld 

 
Op deze dag, op dit tijdstip, op deze plek werden in 1942 77 Sovjetsoldaten 
doodgeschoten. Ze dienden geen enkel nut meer, meenden de nazi’s, die ze hier 
in een kuil onder een laag ongebluste kalk achterlieten. 
 
Deze 77 waren onderdeel van een groep van 101 jongemannen uit Centraal-Azië, 
die naar Amersfoort waren gebracht om ons kennis te laten maken met de 
zogenaamde ‘bolsjewistische Untermensch’. Ze waren in lompen gehuld. 
Vervuild na twee weken transport. Hongerig. Vermoeid. Hun aanblik, huidskleur 
en spleetogen moesten afschrikwekkend werken. Wij, Nederlanders, moesten 
ervan overtuigd raken dat we de kant van nazi-Duitsland moesten kiezen tegen 
het rode gevaar in het Oosten. 
 
In amper een halfjaar tijd stierven 24 van deze Sovjetsoldaten uit hoofdzakelijk 
Oezbekistan in Kamp Amersfoort. Aan honger, ziekte en mishandeling. De 
overgebleven 77 'Russen', zoals ze werden genoemd, werden in de vroege 
ochtend van 9 april 1942, precies 76 jaar geleden dus, in vrachtwagens geladen 
en in groepjes van vier hier, op deze plek, gefusilleerd.   
 
Hun namen zijn nooit bekend geworden, omdat de kampbewaking in april 1945 
de administratie verbrandde. 
 
Al wat die lugubere propagandastunt heeft opgeleverd, is deze plek. En dit 
moment. Het moment dat wij hier staan om niet te vergeten. Of zoals dichter 
Hans Werkman dat veel beter dan ik heeft verwoord in het gedicht dat hij straks 
voordraagt: 
 

Mensen met namen doen hier hun kleine plicht 
bij al die nameloosheid in het ochtendlicht. 

 
Dank u wel voor uw deelname! 



Toespraak generaal-majoor b.d. T.W.B. (Theo) Vleugels,  
algemeen directeur Oorlogsgravenstichting 

 
Goedemorgen, 
 
76 jaar geleden zijn hier 77 mensen moedwillig omgebracht.  De namen zijn tot op 
vandaag, op een enkele uitzondering na, Kazichan, niet bekend. 
 
Het feit dat hun namen niet bekend zijn is tragisch. In de eerste plaats natuurlijk, 
omdat we de families daardoor niet kunnen verwittigen. Maar ook omdat onbekende 
doden minder confronterend zijn dan mensen die aanwijsbaar zijn en dus ook 
nabestaanden hebben. De nabestaanden zouden hier aanwezig hebben kunnen zijn om 
ons hun verdriet te laten voelen. Ik vind dan ook dat we moeite moeten blijven doen 
om de namen te achterhalen. 
 
Het is goed dat we hier bij elkaar zijn om deze mensen te herdenken en ons daardoor 
bewust te blijven van de schanddaden die hier zijn gepleegd. Herdenken om niet te 
vergeten. 
 
Waarom herdenken wij?  
 
In de eerste plaats ter ere van de slachtoffers, in de tweede plaats ter ondersteuning 
van de nabestaanden, maar ten derde ook om ons gezamenlijk te verdiepen in het 
verleden om in het heden te werken aan een betere toekomst. Wat mij betreft betekent 
gezamenlijk hier vanuit het perspectief van de daders en de slachtoffers van toen. We 
herdenken de slachtoffers, maar tegelijkertijd moeten we de leren van de fouten van 
daders. Daarmee wordt herdenken meer dan terugkijken, we gebruiken dan het 
herdenken om te werken aan een betere gezamenlijke toekomst. We leven al tientallen 
jaren in harmonie met de vijanden van toen. Overigens leert de geschiedenis ons dat 
dader- en slachtofferschap vele dimensies kent. Te eenzijdig herdenken doet geweld 
aan de complexiteit van oorlog. De echte lessen die we moeten leren zitten in de 
nuance tussen wie is dader en wie is slachtoffer.   
 
Wij herinneren ons de slachtoffers om daarmee de daad niet te vergeten. En daarmee 
de daders. Walter Heinrich, Johann Stöver, Max Ritter, Karl Peter Berg, Erich 
Deppner, de Nederlandse arts Nicolaas van Nieuwenhuysen en vele anderen. Mensen 
die boven kwamen drijven in een verderfelijk systeem. Door hier te zijn kijkt u het 
verleden in de ogen. U ziet daarmee de daders en de slachtoffers… 
 
Daders en slachtoffers, in alle excessen spelen deze twee een rol. In talloze excessen 
waarop niet alleen de Duitsers het alleenrecht hadden, in de Tweede Wereldoorlog, 
maar ook in alle conflicten daarna.  
 
Daders maken slachtoffers.  
 
Daders verschuilen zich vaak achter het systeem, Befehl ist Befehl, maar ook 
genuanceerder, ik moest toch ook eten, ik geloofde de ideologie. Ik wist niet beter. 
Ich habe es nicht gewusst… 
 
Verzet tegen de daders is ook van alle tijden. Verzet is het ultieme signaal: wat hier 
gebeurt, mag niet en kan niet. Naarmate de normen steeds structureler worden 
overschreden, neemt echter de ruimte voor verzet af. In Kamp Amersfoort was er 



geen verzet in relatie tot het lot van de 101 Russische krijgsgevangenen. Ja, er was af 
en toe medelijden en soms wat hulp. 
 
Tegenwoordig kijken we terug en oordelen in retrospectief. Standbeelden moeten 
verdwijnen, straatnamen moeten worden aangepast. De historie wordt op die manier 
sterk vereenvoudigd en aangepast aan de wens van de tijd, we beoordelen het 
verleden met de kennis van nu, lekker makkelijk en comfortabel. Wees dan wel 
voorzichtig met het oordelen over mensen. Daarvoor is de context van toen 
onontbeerlijk. De werkelijkheid van toen was veel ingewikkelder. Wat zou U gedaan 
hebben als u krijgsgevangene uit de Sovjet-Unie was? Medegevangene? Kampleider? 
Toevallige voorbijganger?  
 
Dader? Verzetsman? Of slachtoffer? Niemand die het weet… 
 
Daders, verzetsmensen en slachtoffers… de context van nu? 
 
Vereenzaming, onverschilligheid, uitsluiting, individualisering, nationalisme, 
overvloed, grote verschillen tussen rijk en arm zijn de gevaren van deze tijd. Hoe zal 
men onze daden over 75 jaar beoordelen? We bedoelen het toch allemaal zo goed? 
 
Mensen, wat hier 76 jaar geleden is gebeurd, is verschrikkelijk, maar niet uniek. Dat 
wat de Duitsers van toen hebben gedaan, is verschrikkelijk maar niet uniek. Ondanks 
verzet, hoe lijdzaam ook, heeft dit kunnen gebeuren. 
 
Wat we mee moeten nemen als we hier weer weg gaan, is dat wij mensen in staat zijn 
tot verschrikkelijke dingen. Regeringen lossen dat niet voor ons op. 
 
Wij allemaal persoonlijk moeten alert zijn op de symptomen van normvervaging, 
onverschilligheid en uitsluiting en er actief tegen optreden. Heel klein, verbeter de 
wereld maar begin bij jezelf. Dat is volgens mij de boodschap die in herdenken ligt 
opgesloten. 
 
Alleen als we op tijd de symptomen herkennen op alle niveaus, van de persoonlijke 
belevingswereld, tot en met het internationale krachtenveld, en er met persoonlijke 
inzet tegen in het verweer komen, kunnen we excessen vermijden, of stoppen. 
 
Dat is de boodschap in deze herdenking. Niet meer maar ook niet minder. 
 
Het is verschrikkelijk wat hier gebeurd is, maar het gebeurt nog iedere dag… 
  
  
 
 
 



Ballade van de negende april 
 
Voor de zeven en zeventig Sovjetsoldaten bij Kamp Amersfoort 
 
* 
 
Opnieuw begint vandaag een negende april 
voor ieder die de naamlozen benoemen wil. 
 
Zeven en zeventig Sovjets zijn naar dit pad gevoerd. 
Heeft in de verte toen geen vroege duif gekoerd?  
 
Een koude nanacht stond boven het naakte mos. 
Een vroege zon hing kil tussen het kreupelbos.  
 
Een diabolisch mens gaf het commando ‘vuur’, 
en zijn verdiende straf is dit herdenkingsuur.  
 
Het laatste wat zij wisten in ’t ruisen van de wind: 
het huilen van hun moeder, het roepen van hun kind,   
 
het wroeten van de honger, het geuren van de hei, 
de vogels van de ochtend, en niemand stond hen bij.   
 
Op deze plek een onvergeeflijk hoogverraad, 
zeven en zeventig maal betrapt op heterdaad.   
 
* 
 
Gedenken. Omdat dit opnieuw gebeuren kan, 
in Amersfoort, Berlijn, Rusland, Oezbekistan. 
 
Herdenken. Mensen met namen doen hier hun kleine plicht 
bij al die nameloosheid in het ochtendlicht. 
 
Er moet een God bestaan die al hun namen kent, 
zeven en zeventig maal op zijn appèl present, 
 
zoals ze hier present zijn, de negende april,  
voor wie hun namen uit de nacht bevrijden wil,   
 
zeven en zeventig maal met hen in samenhang, 
tussen aprilgroene bomen bij zonsopgang. 
 
Vroeg licht verschijnt, dat vroege vogels zingen doet, 
omdat de nacht uiteindelijk aan flarden moet. 
 
 
Hans Werkman, maart 2018 


